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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Emoþii, tensiune
ºi premii consistente,
oferite de primarul
Florin Constantin,
într-un concurs de
table gãzduit de
Clubul Seniorilor
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Demersuri pentru reabilitarea termicã,
cu fonduri europene, a blocurilor
din Vãlenii de Munte
 Primãria va acorda
tot sprijinul necesar
proprietarilor
Veste bunã pentru toate familiile
care locuiesc în blocurile din oraºul
Vãlenii de Munte. Florin Constantin,
primarul oraºului de pe Valea
Teleajenului, ne-a declarat cã, în
urmãtoarea perioadã, se vor face
toate demersurile necesare pentru
reabilitarea termicã a blocurilor din
oraº.

 Echipamente medicale noi,
pentru Spitalul Orãºenesc. Din
dorinþa de a creºte calitatea actului
medical oferit de cãtre spitalul din
localitate, Primãria Vãlenii de
Munte a depus la Ministerul
Sãnãtãþii un document prin care
solicitã alocarea mai multor
aparate ºi echipamente. Valoarea
acestora se ridicã la circa un milion de euro.
 În curând vor începe
lucrãri de montare de hidranþi
în toate cartierele oraºului.
Existenþa unor hidranþi funcþionali,
de la care sã poatã fi încãrcate cu
apã maºinile de pompieri atunci
când se produc incendii înseamnã
o intervenþie mai rapidã ºi, implicit, ºanse mai mari de salvare a
caselor ºi bunurilor oamenilor.
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Cursuri de ZUMBA,
GRATUIT, pentru
elevi, precum ºi pentru
toate doamnele ºi
domniºoarele din
Vãlenii de Munte
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Se acordã tichete
sociale pentru copiii
de grãdiniþã care
provin din familii
cu venituri reduse
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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

Statuie a Regelui Ferdinand, Întregitorul
României, în centrul oraºului Vãlenii de Munte
Joi, 17 martie 2016, la
Muzeul Memorial “Constantin ºi Ion Stere” din
Bucov a avut loc jurizarea lucrãrilor propuse pentru realizarea,
în cadrul Programului
“România 100”, a unei
statui a regelui Ferdinand.
Pentru realizarea acestui proiect patru sculptori prahoveni au realizat câte o machetã din
ipsos înfãþiºându-l pe
“Regele Ferdinand, Întregitorul de Neam”. A
fost desemnatã câºtigãtoare macheta realizatã

de sculptorul Constantin Ionescu. Dupã
aceasta se va realiza
statuia în bronz a Regelui Ferdinand ce va fi
amplasatã, cu prilejul
centenarului
Marii
Uniri, în centrul oraºului Vãlenii de Munte.
Proiectul este realizat de Fundaþia “Constantin Stere”, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Prahova ºi Primãria Oraºului Vãlenii
de Munte.
Pe locul doi s-a clasat
macheta executatã de
sculptorul Dumitru

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”.

George, dupã care se va
realiza statuia în bronz
a Regelui Ferdinand ce
va fi amplasatã la
Chiºinãu cu ocazia
Marii Uniri.
Din juriu au fãcut
parte Mircea Cosma,
preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Florin Constantin, primarul
Oraºului Vãlenii de
Munte, prof. univ. dr.
Ruxandra Demetrescu,
dr. Lia Maria Voicu, dr.
Narcis Dorin Ion, Mircea Hortopan, directorul Muzeului Peleº.
Mariana Negoiþã:
“Mulþumim, domnule primar,
pentru bucuria pe care ne-aþi fãcuto prin organizarea spectacolului de
teatru cu doamna Rodica Popescu
Bitãnescu!”
Denisa Emilia Neicu:
“Vã mulþumim foarte mult, domnule primar, pentru frumosul gest
de a oferi mamelor câte o floare ºi o
ciocolatã... Sunteþi un primar
deosebit! Eu una sunt încântatã de

ceea ce faceþi pentru acest oraº. Vã
doresc numai bine ºi Dumnezeu sã
va binecuvânteze în tot ceea ce
faceþi!
Luminiþa Stoica:
“Mã bucur cã ºi la noi în oraº a
început campania împotriva violenþei în familie. Sunt femei care vor
avea nevoie de sprijin ºi mãcar
moral vor trebui susþinute. Numai
aºa vor avea mãcar o speranþã cã
nu vor fi singure! Felicitãri!”

Vãlenii de Munte SOCIAL, EVENIMENT

Burse pentru
elevii din Vãlenii
de Munte
Mihai CIOBANU
La propunerea primarului Florin
Constantin, Consiliul Local al oraºului
Vãlenii de Munte a aprobat, recent, o
hotãrâre privind acordarea de burse
elevilor din localitate. Vorbim aici
despre burse de performanþã, de
merit, de studiu precum ºi burse
sociale.
Pentru anul 2016, numãrul total al
burselor ºcolare care vor fi acordate
este de 306. Cuantumul pentru fiecare
categorie de bursã care se poate acorda
elevilor din unitãþile de învãþãmânt preuniversitar de stat din oraºul Vãlenii de
Munte – pentru anul ºcolar 2015 – 2016,
este de:
a) 80 lei/lunã pentru bursa de performanþã;
b) 80 lei/lunã pentru bursã de merit;
c) 50 lei/lunã pentru bursã de
studiu;
d) 50 lei/lunã pentru bursã de ajutor
social.
Acordarea acestor burse reprezintã o
formã de stimulare a elevilor (burse de
performanþã ºi de merit) ºi o formã de
sprijin material (burse de studiu ºi burse
sociale).
Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
de stat, prin consiliile de administraþie,
aprobã criteriile specifice de acordare a
burselor de performanþã, burselor de
merit, burselor de studiu ºi a celor de ajutor social, cu încadrarea în sumele alocate
de la bugetul local, pentru fiecare unitate
de învãþãmânt preuniversitar de stat.
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Rodica Popescu Bitãnescu, într-o piesã de teatru dedicatã
doamnelor ºi domniºoarelor din Vãlenii de Munte
La început de primãvarã,
din dorinþa de a le oferi
reprezentantelor sexului
frumos un moment de
bucurie, în preajma zilei de
8 Martie, primarul Florin
Constantin, a avut iniþiativa
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, jucând
într-o piesã la fel de veselã,
având titlul ”Încã-i bine…!”.
Spectacolul a avut loc în
seara zilei de sâmbãtã, 5
martie ºi a fost gãzduit de
sala Centrului Cultural din
Vãlenii de Munte.

Doamnele ºi domniºoarele care au participat la
acest eveniment au primit,
la intrarea în salã, câte o
floare din partea primarului
Florin Constantin. (M.C.)

Se acordã tichete sociale pentru copiii
de grãdiniþã care provin din familii cu venituri reduse
Din dorinþa de a sprijini familiile cu
venituri reduse ºi a-i ajuta pe pãrinþi
sã suporte mai uºor cheltuielile legate
de creºterea ºi educaþia copiilor,
autoritãþile au luat decizia de a acorda, în condiþiile legii, tichete sociale
pentru copiii de grãdiniþã care provin
din familii cu venituri reduse.
Tichetele sociale vor putea fi
folosite pentru achiziþionarea produselor alimentare ºi/sau de igienã, a
produselor de îmbrãcãminte ºi a
rechizitelor.

Condiþiile pentru acordarea
tichetelor sociale sunt:
a) vârsta copilului sã fie cuprinsã
între minimum 3 ani împliniþi oricând
pe parcursul anului ºcolar ºi maxim

6 ani, împliniþi dupã data de 1 septembrie a anului ºcolar curent;
b) venitul lunar pe membru de familie sã fie de pânã la 284 de lei/lunã;
c) frecventarea cu regularitate a
cursurilor de grãdiniþã a copilului
beneficiar.
Documentele pentru obþinerea
tichetelor sociale de grãdiniþã se
depun la sediul Primãriei Vãlenii de
Munte, Compartimentul Asisteþã
Socialã, pânã la data de 30 aprilie
2016. (M.C.)

Emoþii, tensiune ºi premii consistente, oferite de primarul Florin Constantin,
într-un concurs de table gãzduit de Clubul Seniorilor
Mihai CIOBANU
Clubul Seniorilor din cadrul Centrului
Cultural Vãlenii de Munte a fost joi, 10 martie, gazda celei de-a treia ediþii a unui concurs care a intrat deja în tradiþia localã, o
competiþie organizatã ºi susþinutã de cãtre
primarul Florin Constantin. Este vorba
despre competiþia de table, la care se pot
înscrie toþi seniorii iubitori ai acestui joc din

oraºul Vãlenii de Munte. Concursul a avut
de toate, atmosfera fiind una destinsã, cu
toate cã, mai ales la meciurile finale, tensiunea a atins cote maxime, mai ales în clipele
în care un singur zar putea face diferenþa.
Premianþii celei de-a treia ediþii sunt:
DUDUI PAVEL –LOCUL I
DRAGOMIR STELICÃ –LOCUL II
PRICOP GHEORGHE –LOCUL III
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Demersuri pentru reabilitarea termicã, cu fonduri europene,
a blocurilor din Vãlenii de Munte
 Primãria va acorda tot
sprijinul necesar proprietarilor
Veste bunã pentru
toate familiile care
locuiesc în blocurile din
oraºul Vãlenii de Munte.
Florin Constantin, primarul oraºului de pe
Valea Teleajenului, ne-a
declarat cã, în urmãtoarea perioadã, se vor
face toate demersurile
necesare pentru reabilitarea termicã a blocurilor din oraº.

„Din pãcate, nu existã
Asociaþii de proprietari constituite la nivelul tuturor blocurilor din oraº. Fãrã acestea, nu

se pot accesa fonduri europene pentru anveloparea imobilelor. Din acest motiv am
luat decizia ca, în primã fazã,
Primãria Vãlenii de Munte sã-i
sprijine pe toþi cei care locuiesc la bloc în vederea înfiinþãrii de Asociaþii de proprietari. Reprezentaþii administraþiei locale îi vor contacta pe
locatari ºi îi vor îndruma pentru ca, în cel mai scurt timp
posibil, sã se poatã înfiinþa,
acolo unde nu existã, asociaþiile. S-au deschis axele de
finanþare europeanã pentru
perioada 2016-2020 ºi vrem sã
accesãm cât mai rapid fondurile necesare reabilitãrii ter-

A început modernizarea
strãzii Progresului

Au început lucrãrile
de modernizare a strãzilor din Vãlenii de
Munte. În ediþia anterioarã a ziarului Vãlenii
de Munte, primarul Florin Constantin ne declara cã, în aceastã
perioadã, vor debuta o
serie de lucrãri de modernizare a mai multor
strãzi din oraº, una dintre primele artere pe
care se va interveni
fiind strada Progresului.
Iatã cã anunþul edilului s-a ºi materializat iar,
dupã cum se vede în
imaginile surprinse la
momentul documentãrii noastre, lucrãrile
au debutat ºi se aflã
într-un stadiu avansat
de execuþie.
“Progresului
este
una dintre strãzile cuprinse în programul de
modernizare pentru
anul 2016. Investiþia
presupune nu numai
refacerea carosabilului

ºi a trotuarelor, ci ºi a
reþelelor subterane pentru a avea siguranþa cã,
odatã asfaltatã, strada
va rãmâne aºa pentru
mulþi ani, nemaifiind
nevoiþi sã intervenim
pentru înlocuirea reþelelor de apã ºi canalizare. Termenul de
finalizare a lucrãrilor
este data de 10 aprilie”,
ne-a declarat Florin
Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de
Munte. (M.C.)

mice a blocurilor din oraº”, ne-a
declarat Florin Constantin,
primarul oraºului Vãlenii de
Munte.

Beneficiile reabilitãrii
termice a blocurilor
de locuinþe:
 Majoritatea blocurilor de
locuinþe din România, construite dupã proiecte elaborate în
perioada 1950 – 1990, prezintã
un nivel scãzut de izolare termicã, iar aceasta se traduce în
facturi mari pentru încãlzire.
 Pe perioada iernii, mare
parte din cãldura unui apartament se pierde din cauza gradului redus de izolare termicã,
deºi locatarii o plãtesc.
 Un apartament cu 2 camere dintr-un bloc din Româ-

nia consumã de douã ori mai
multã energie termicã decât un
apartament din alte þãri
europene. Acest lucru duce la
facturi mari la întreþinere.
 Reabilitarea termicã a
blocului în care locuiþi va reduce factura de întreþinere pe
perioada iernii cu pânã la 40%.
 Pe timp de varã, locuinþele izolate asigurã confortul
termic fãrã cheltuieli suplimentare pentru aerul condiþionat.

 Reabilitarea termicã duce
la dispariþia fenomenului de
igrasie.
 Reabilitarea termicã presupune ºi refacerea faþadelor
blocurilor. În prezent elementele de construcþii ale faþadelor sunt în cele mai multe
cazuri deteriorate ºi cu potenþial risc de prãbuºire. În
urma reabilitãrii, mediul în
care trãim se va înfrumuseþa
considerabil.
Mihai CIOBANU

Se lucreazã la proiectul de extindere
a ªcolii Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu”
Aºa cum anunþa la dezbaterea publicã pe tema
bugetului local pentru
anul 2016, una dintre prioritãþile investiþionale ale
primarului Florin Constantin este domeniul
educaþiei. Iar cele mai
importante proiecte sunt
cele de transformare a
fostului atelier al Colegiului Naþional “Nicolae
Iorga” într-un corp de

ºcoalã modern ºi cel de
extindere a ªcolii Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu”.
Prin realizarea acestor
douã investiþii, toþi elevii
vor putea urma cursurile
ºcolare într-o singurã
serie, dimineaþa. Se lucreazã la ambele proiecte,
urmând ca, în scurt timp,
sã înceapã ºi lucrãrile
efective. Alãturat vã

prezentãm, în premierã,
planul de extindere a
ªcolii Gimnaziale “Gheorghe Pãnculescu” din

Vãlenii de Munte, noul
corp, C4, urmând a uni
actuala ºcoalã cu sala de
sport.

Parc fotovoltaic, lãmpi led ºi cabluri
trecute în subteran

Fonduri europene pentru modernizarea
reþelei de iluminat public
Primãria Vãlenii de Munte va
accesa fonduri europene pentru
modernizarea în întregime a reþelei
de iluminat public stradal.
Este vorba despre un proiect
complex care cuprinde atât partea
de producere a energiei electrice,
cât ºi cea a transportului acesteia ºi
de înlocuire a lãmpilor de iluminat.
Primãria a contactat o firmã de consultanþã care va face demersurile
necesare pentru ca oraºul sã depunã cererea de finanþare ºi sã
primeascã fonduri europene nerambursabile, în exerciþiul financiar
2016-2020.
Principala componentã a acestui
proiect este construirea, în Vãlenii

de Munte, a unui parc cu panouri
fotovoltaice. Beneficiile sunt clare:
dupã punerea în funcþiune a sistemului de panouri fotovoltaice,
acesta va alimenta cu energie electricã atât reþeaua de iluminat public
stradal, cât ºi clãdirile publice din
localitate – ºcoli, grãdiniþe, primãrie,
Centrul Cultural etc, ducând la mari
economii de bani, prin reducerea
facturii de energie electricã. Este
ºtiut faptul cã factura de energie
electricã pe care trebuie sã o achite
administraþia localã este mare ºi,
prin punerea în funcþiune a parcului
fotovoltaic ºi, implicit prin reducerea
valorii facturii la curent, se vor putea
face economii de bani ce vor fi
direcþionaþi cãtre alte investiþii
importante pentru comunitatea
localã.

Cea de-a doua componentã
prevede înlocuirea lãmpilor de iluminat public stradal prin montarea
de lãmpi noi, de tip LED. Graþie faptului cã lãmpile led consumã mult
mai puþinã energie electricã decât
becurile vechi, se reduce semnificativ consumul de energie electricã,
realizându-se economii la bugetul
local. În plus, dat fiind faptul cã
lãmpile led au o duratã de viaþã
foarte mare, se reduc ºi cheltuielile
legate de înlocuirea lor.
A treia componentã a proiectului
pentru care autoritãþile locale
doresc sã obþinã finanþare europeanã este cea de trecere în subteran a tuturor reþelelor electrice de
pe principala arterã de circulaþie a
oraºului, incluzând ºi zona Tymbark
- Cuza Vodã.

Vãlenii de Munte - CULTURÃ, SPORT
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Memoria zidurilor
Prof. Ion Bocioacã
“…Dar cum eram sã plec,
bãlanul birjar sprinten…
Tohãneanu îmi spuse cu
prietenie þãrãneascã ce bine
ar fi pentru localitate dacã ar
avea la îndemânã pe cineva
ca mine…” (N. Iorga -“O viaþã
de om aºa cum a fost”).
ªi a rãmas!
Urgent a cumpãrat o cãsuþã
într-o livadã cu buruieni, “simpaticã în dãrãpãnarea ei”, cu
4000 de lei, luaþi în avans pentru
scrierea
Istoriei
Bisericii,
locuinþã strâmtã pentru o familie numeroasã ºi o grãmadã de
cãrþi. În faþa casei, în jurul
Bisericii Nica Filip se afla cimitirul. Primul aºezãmânt, din cele
14 create de Nicolae Iorga la
Vãlenii de Munte, a fost

tipografia “Neamul Românesc”
(1908), de sub teascurile cãreia
a ieºit o operã monumentalã.
Universitatea de varã a fost gãzduitã între 2 iulie 1908 ºi 1911 de
ªcoala de bãieþi, în douã mici
sãli, în apropierea Mãnãstirii. Se
impunea deci construirea unei
locaþii speciale care sã cuprindã
sutele de cursanþi veniþi de pe
meleagurile întinse, româneºti
sau de peste hotare. Aºadar,
deschidem pentru azi o paginã
cu referire la sala “Universitãþii
Nicolae Iorga”, pe lângã care deseori trecem fãrã luare aminte.
Terenul ales era cumpãrat de
N. Iorga odatã cu casa, în 1907,
parte din el fusese destinat
tipografiei, restul a fost destinat
unei sãli în care sã intre 200 -300
de ascultãtori. Arhitectul Toma
T. Socolescu ºi inginerul Vasile
Dimitriu, ambii ploieºteni, au
dat glas doleanþei istoricului ºi
au lãsat posteritãþii o salã cu
anexe, rãmasã peste timp centrul cultural al urbei ºi nu numai
al ei. În aproape 2 ani s-au
strâns sumele modeste, prin

 SPORT   ZUMBA

vânzarea biletelor cu emblema
cãrãmizii, prin chetã, ºi o micã
contribuþie de la Ministerul
Instrucþiunii. S-au folosit ciment
Portland de Azuga, cãrãmidã
presatã ºi table pentru acoperiº
la preþuri reduse. Nisipul, varul
ºi piatra au fost date de primarul
Ion Cereºanu, lemne de la
Ocolul Silvic, iar manopera a
fost gratis, doar mâncarea ºi bãutura reveneau unor localnici.
Sala era încãpãtoare, cu o
intrare direct din strada Berevoieºti, iar o micã scenã avea
ieºire spre tipografie. În interior,
pe lângã cei aproape 300 de
ascultãtori alþii, în jur de 100
rãmâneau în picioare.
Inaugurarea s-a împlinit la 1
iulie 1912 într-o atmosferã unicã
ºi pentru cã la Vãleni veneau
trimiºi de Regele Carol I,
nepoþii, prinþii Carol ºi Elisabeta. Care alegorice au
strãbãtut bulevardul spre sala
de cursuri, meºteºugarii de pe
Valea Teleajenului ºi-au expus
creaþiile, un concurs de costume naþionale cu premii,

punctele centrale erau împodobite cu cetini de brad ºi
drapelul tricolor. Erau prezenþi
70 de ofiþeri ai ªcolii Superioare
de Rãzboi. Trenuri suplimentare aduceau cursanþi din toate
zonele. Pe bulevard ºi în jurul
sãlii erau prezente circa 6.000
de persoane, care au cântat
“Deºteaptã-te române”, “Pe-al
nostru steag”. Prezenþa Prinþului Carol, absolvent de douã
zile al examenului de bacalaureat, era o recunoaºtere a Suveranului, a centrului cultural
de la Vãleni, prilej cu care
Prinþul era recunoscut ºi drept

 SPORT  HANDBAL  SPORT  FOTBAL  SPORT 

ECHIPELE DE
HANDBAL DIN
BUCUREªTI SE
PREGÃTESC LA
SALA DE SPORT
„STELIAN
MANOLESCU”
VÃLENII DE MUNTE

Cursuri de ZUMBA,
GRATUIT, pentru
elevi, precum ºi
pentru toate doamnele
ºi domniºoarele
din Vãlenii de Munte
Aºa cum vã anunþam
în ediþia precedentã a
ziarului nostru, proiectul
iniþiat de primarul oraºului Florin Constantin
împreunã cu Clubul Sportiv Orãºenesc „Teleajenul” ºi unitãþile de învãþãmânt locale, s-a concretizat prin deschiderea cursurilor de dans

sportiv “ZUMBA” în
Vãlenii de Munte. La
aceste cursuri sunt aºteptaþi atât elevii ºcolilor
din localitate, precum ºi
toate doamnele ºi domniºoarele din oraºul nostru, în mod gratuit, pentru miºcare ºi relaxare,
dupã urmãtorul program:

LUNI - S.A.M.
Pãnculescu - grupa
copii - ora 19.00
MARÞI – Sala de
Sport a oraºului - grupa
adulþi - ora 19.00
JOI - Colegiul
Naþional N.Iorga – grupa
copii - ora 19.00
VINERI – Grupul
ªcolar Agromontan –

grupa copii - ora 19.00
 SÂMBATA - Sala
de Sport a oraºului grupa adulþi - ora 14.30
Zumba este un program de fitness creat de
coregraful columbian
Alberto “Beto” Perez, în
cursul anilor ‘90, inspirat
din dansurile latino.
Zumba implicã o combi-

naþie între elemente ce
þin de dans ºi elemente
din sfera aerobicului.
Coregrafia Zumba încorporeazã miºcãri de hiphop, samba, salsa, merengue, reggaeton ºi
chiar ºi din bollywood,
combinate cu miºcãri ºi
exerciþii de squat ºi
streching. (G.R.)

CSO “TELEAJENUL” VÃLENII DE MUNTE - NEÎNVINSÃ
ÎN PRIMELE TREI ETAPE ALE RETURULUI LIGII „A” PRAHOVA
În primele trei etape ale returului Ligii „ A” Prahova echipa de
fotbal CSO „Teleajenul” Vãlenii
de Munte a obþinut ºapte puncte
din nouã posibile. De remarcat ar
fi cã primele trei puncte au fost
obþinute în prima etapã în
defavoarea echipei de pe primul
loc (CS Pãuleºti), care pânã atunci mai pierduse doar patru

moºtenitor. Au conferenþiat, evident Patriarhul de la Vãleni N.
Iorga, Prinþul Carol, C. Moisil,
Virgil Madgearu, Bogdan – Doicã º.a. A fost prezent ºi viitorul
politician, Ion Mihalache.
Clãdirea, construitã temeinic,
necesarã atunci, insuficientã
mai târziu, a rezistat cutremurelor din 1928, 1940, 1977,
1990, fiind succesiv sediul
Universitãþii ºi dupã moartea lui
N. Iorga (1941 - 1946), iar mai
apoi sala de cinematograf, sediul Muzeului Prunului iar în
prezent “Muzeul Natura Vãii
Teleajenului”.

puncte în tot campionatul. Al
patrulea punct a fost obþinut în
deplasarea de la Brebu în compania echipei locale, acolo unde ºi
datoritã unui arbitraj ostil, unde
ne-au fost refuzate douã
penaltiuri, un gol anulat, ºi un
gol marcat din poziþie de ofsaid
de echipa gazdã, am reuºit sã
smulgem un rezultat de egalitate,

iar în cel de-al treilea meci, tot în
deplasare, am surclasat echipa
gazdã CS Ceptura cu scorul de 41, cea ce ne face invincibili în
returul campionatului.
Totodatã, mulþumim ºi pe
aceastã cale domnului primar
Florin Constantin, cel care a mijlocit ca în aceastã perioadã de pauzã
la stadionul oraºului sã fie efectu-

ate o serie de lucrãri de refacere a
gazonului, printr-un proces de scarificare (curãþarea ºi aerisirea gazonului), însãmânþare ºi erbicidare, precum ºi nivelarea întregii
suprafeþe a terenului de joc, pentru
ca meciurile urmãtoare de pe teren
propriu sã se desfãºoare în cele
mai bune condiþii.
Prof. Gheorghe Rãdulescu

Se pare cã oraºul nostru a
devenit un loc favorit pentru
desfãºurarea cantonamentelor
de iarnã a cât mai multor echipe
de handbal din judeþ dar ºi din
þarã.
În perioada 22-27 februarie
2016 la Sala de Sport „Stelian
Manolescu” a venit ºi rândul
echipei de handbal masculin CT
Media Bucureºti sã-ºi desfãºoare
cantonamentul în oraºul nostru,
aici unde au gãsit toate condiþiile
optime de pregãtire. (G.R.)

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

