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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Taxe ºi impozite locale
Reducere 10% pentru plata
pânã la 31 martie 2017
ºi facilitãþi fiscale
La iniþiativa primarului
Florin Constantin,
Consiliul Local Vãlenii de
Munte a aprobat acordarea ºi în acest an, a
reducerii de 10% la
impozitele locale. De
asemenea, prin Hotãrârea nr. 96 din 25.11.2016,
s-au aprobat ºi o serie de facilitãþi fiscale pe care
vi le vom prezenta în PAGINA 2

PAGINA 4

Investiþiile propuse de cãtre primarul
Florin Constantin pentru anul 2017
Anul 2017 înseamnã, pentru Vãlenii de Munte, continuarea programului de modernizare a oraºului. Lista
investiþiilor propuse de cãtre
primarul Florin Constantin
conþine acele proiecte de care
comunitatea localã are cu
adevãrat nevoie. Aceasta a
fost realizatã þinând cont de
solicitãrile cetãþenilor ºi respectând principiul alocãrii
fondurilor bugetare în mod
echitabil, în beneficiul tuturor

locuitorilor urbei. Vorbim de
un program de investiþii ambiþios, care prevede alocãri
de fonduri pentru domeniile
educaþiei, ale sãnãtãþii, infrastructurii de strãzi, trotuare,
reþele edilitare ºi nu în ultimul
rând pentru domeniul culturii.
În PAGINA 3 vã prezentãm, succint, cele mai importante investiþii propuse pentru anul 2017 de cãtre primarul Florin Constantin.

UN MEDIC VÃLENAR,
MINISTRU AL
SÃNÃTÃÞII ªI
OCROTIRII SOCIALE:
PETRE TOMESCU

24 IANUARIE,
ZIUA UNIRII
PRINCIPATELOR
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ROMÂNE,
SÃRBÃTORITÃ

Andrei Nicolae, deputatul
care reprezintã Vãlenii de
Munte ºi Prahova în parlament:

LA VÃLENII DE MUNTE
24 ianuarie 2017, 158 de ani de la
Unirea Principatelor Române.
Moment cu o încãrcãturã emoþionalã deosebit marcat la Vãlenii de
Munte. Au fost alãturi în aceastã zi
cu o deosebitã semnificaþie primarul Florin Constantin, viceprimarul Liliana Mareº, deputatul
Andrei Nicolae, consilieri locali ºi
localnicii cu inimã de mari români!

La mulþi ani!

“Voi continua sã lucrez
împreunã cu domnul primar
Florin Constantin ºi consilierii locali
pentru a duce la îndeplinire
proiectele propuse cetãþenilor
la alegerile locale din 2016”

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”.
Carmen D.: “Felicitãri,
domnule primar, pentru
atmosfera de vis creatã de
sãrbãtori. Ne-am bucurat alã-

Maria B.: “Am vãzut în ziar
cât de bine aratã Fizioterapia
de la Spital. Felicitãri! Sper sã
fie datã în folosinþã cât mai
curând pentru ca toþi cei care
au suferinþe ºi probleme, nu
numai noi cei de vârsta a
treia, sã beneficieze de trataturi de cei mici de specta- ment de calitate la noi în
colele susþinute în Parcul oraº.”
Eroilor, de ghirlandele lumiAurel A.: “În atenþia
Poliþiei Locale. Vã rugãm sã
noase minunate!”

PAGINA 2
TELEFOANE UTILE:

luaþi mãsuri pentru sancþionarea celor care nu-ºi
curãþã zãpada ºi gheaþa de pe
trotuar, din faþa caselor ºi a
magazinelor. E obligaþia lor ºi
mulþi ignorã acest lucru.”

 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
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Andrei Nicolae, deputatul care reprezintã Vãlenii de Munte ºi Prahova în Parlament:

“Voi continua sã lucrez împreunã cu domnul primar Florin Constantin ºi consilierii locali
pentru a duce la îndeplinire proiectele propuse cetãþenilor la alegerile locale din 2016”
- Domnule deputat Andrei
Nicolae, prahovenii ºi,
implicit, vãlenarii, v-au acordat dumneavoastrã ºi echipei din care faceþi parte
votul pentru un mandat de
deputat. Ce le transmiteþi
cetãþenilor acum, dupã ce
aþi depus jurãmântul ºi aþi
început activitatea parlamentarã?
- Într-adevãr la alegerile parlamentare din data de 11 decembrie 2016 cei mai mulþi prahoveni ºi vãlenari au acordat un
vot de încredere programului de
guvernare al PSD ºi echipei de
candidaþi a PSD Prahova. Avem
astfel 5 deputaþi ºi doi senatori
PSD în judeþul nostru. În numele
acestei echipe le mulþumesc tuturor pentru cã au îndrãznit sã
creadã în proiectele propuse de
noi. Pentru mine personal a fost
o deosebitã onoare sã pot candida pentru aceastã funcþie. Faptul
cã am reuºit sã obþin aceastã
demnitate reprezintã un pas
important în carierã dar ºi o
mare responsabilitate faþã de toþi
cei care au avut încredere în
mine. Aºa cum am spus ºi în
campanie, în actualul Parlament
sunt foarte mulþi oameni noi,
foarte mulþi tineri. Se simte o dorinþã puternicã de a împinge lucrurile pe un fãgaº al normalitãþii ºi al dialogului con-

structiv, ceea ce îmi dã o mare
încredere cã în urmãtorii 4 ani
vom putea pune în practicã în
integralitate proiectul nostru de
guvernare.
- Ce sentimente ºi gânduri
v-au marcat dupã
depunerea jurãmântului?
- Depunerea jurãmântului
pentru funcþia de deputat a fost
un moment deosebit de emoþionant. Cred cã pentru oricare dintre noi, atunci când reuºeºte
sã-ºi atingã un ideal, avalanºa de
trãiri este covârºitoare. M-am
bucurat enorm pentru cã am
putut avea alãturi de mine familia la aceastã ceremonie.
- Din ce comisie faceþi parte
acum ºi care este activitatea pe care o veþi avea în
cadrul acesteia?
- În prezent sunt membru în
Comisia pentru culturã, arte,
mijloace de informare în masã a

Camerei Deputaþilor. Primele întruniri ale comisiei au fost legate
de investirea noului ministru al
culturii ºi identitãþi naþionale,
Ioan Vulpescu. Audierea acestuia a fost un prilej potrivit pentru
a putea vedea propunerile pentru activitatea ministerului. Avizul comisiei a fost favorabil prin
votul majoritãþii PSD ºi ALDE,
dar pot spune cã în ciuda votului împotrivã acordat de colegii
de la PNL ºi USR, dictat de raþiuni pur politice, în realitate în timpul audierilor ministrul s-a bucurat de aprecierile acestora ºi ºi-a
notat toate sugestiile lor pentru
îmbunãtãþirea activitãþii în acest
domeniu.
- Ce proiecte, iniþiative
legislative aveþi în general
ºi care sunt proiectele
dedicate Vãlenilor ºi Vãii
Teleajenului?
- În ceea ce priveºte proiectele noastre pentru Prahova,
acestea se înscriu în liniile programului de guvernare propus.
Suntem deosebit de interesaþi
de proiecte pentru fluidizarea
traficului pe drumurile naþionale
ce strãbat judeþul. În acest sens
alãturi de colegii mei deputaþi
de Prahova, sãptãmâna trecutã,
am fost în audienþã la ministrul
Transporturilor pentru a-i transmite prioritãþile noastre ºi a ne
consulta în privinþa planurilor

ministerului pentru acest an.
Desigur domeniul sãnãtãþii ºi al
educaþiei sunt ºi ele de mare
interes ºi de aceea vom fi atenþi
ca Prahova sã fie un judeþ beneficiar al dezvoltãrilor de infrastructurã propuse în aceste domenii. Personal îmi propun ca
din postura de membru al Comisiei pentru culturã sã contribui la sporirea prestigiului
tuturor evenimentelor culturale
din zona Vãii Teleajenului ºi sã
aduc aici cât mai multe proiecte
culturale ºi proiecte cu finanþare
europeanã.
- Cum vedeþi colaborarea
cu primarul oraºului Vãlenii
de Munte ºi cu administraþia
localã?
- În ceea ce priveºte colaborarea cu administraþile locale
din zona noastrã, dar ºi din
întreg judeþul, pot spune cã este
deosebit de importantã. Autoritãþile locale sunt cele mai
apropiate de cetãþeni ºi pãstrarea unui dialog permanent cu
acestea este esenþialã pentru
orice parlamentar. La Vãlenii de
Munte avem o puternicã echipã
a PSD, aici este practic organizaþia care m-a susþinut ºi promovat cel mai mult. Aºadar ca ºi
pânã acum voi continua sã
lucrez împreunã cu domnul primar Florin Constantin ºi consilierii locali pentru a duce la

îndeplinire proiectele locale propuse cetãþenilor la alegerile
locale din 2016. În perioada 20122016 am dovedit cã putem readuce Vãleniului un suflu de oraº
european ºi sunt convins cã
pânã în 2020 vom consolida
aceastã valenþã a oraºului nostru.
- Unde vã pot gãsi cetãþenii
pentru audienþe?
- Momentan, din motive ce þin
de aspecte organizatorice la
nivelul Camerei Deputaþilor, nu
am deschis cabinetul parlamentar. Dupã 15 februarie voi putea
fi gãsit fie la cabinetul din Vãlenii
de Munte de lângã sediul PSD
din localitate, pe bulevardul
Nicolae Iorga, nr. 72 Bl C1 la
parter, fie la sediul PSD din
Ploieºti de pe strada Gheorghe
Lazãr. Audienþele vor putea fi
programate pentru zilele de
vineri sau sâmbãtã, sãptãmânal.
Acestea pot fi programate în
acest moment la numerele de
telefon 0244.280.744 (Vãlenii de
Munte)
sau
0244.524.211
(Ploieºti), pe adresa de e-mail
andrei.nicolae@cdep.ro sau pe
pagina de Facebook Andrei
Nicolae. Toate aceste detalii vor
fi afiºate ºi la sediul cabinetelor
ºi în cel mai scurt timp vom avea
disponibil ºi un numãr de telefon mobil.
Mihai Ciobanu

Reducere 10% pentru plata pânã la 31 martie 2017 ºi facilitãþi fiscale
Mihai Ciobanu
Bonificaþia de 10% se acordã pentru
plata integralã a impozitului pentru tot
anul în curs, pânã la data de 31 martie.
Este o decizie menitã a veni în sprijinul
celor care au venituri reduse ºi pentru
care orice economie conteazã. De asemenea, are drept scop stimularea contribuabililor de pe raza oraºului sã-ºi achite la
timp taxele ºi impozitele locale.
În altã ordine de idei, vã reamintim cã
pentru anul 2017, nivelul taxelor ºi
impozitelor locale percepute în Vãlenii de
Munte este acelaºi ca ºi în anul 2016. Este
o mãsurã menitã a le asigura tuturor contribuabililor, fie ei persoane fizice sau persoane juridice predictibilitate fiscalã. De
altfel, menþinerea impozitelor la un nivel
redus a fost o mãsurã aplicatã de cãtre
autoritãþile locale în fiecare an, tocmai din
dorinþa de a nu îi împovãra suplimentar pe
oameni ºi de a avea, astfel, un nivel al taxelor suportabil pentru toþi cetãþenii.
Primãria mizeazã pe o bunã colectarea a
taxelor ºi impozitelor locale, ºtiut fiind faptul cã oamenii sunt, în mare mãsurã, buni
contribuabili, conºtienþi cã realizarea programului de investiþii, de modernizare a
oraºului depinde de veniturile care se colecteazã la bugetul local.

Prevederi ale Hotãrârii privind
stabilirea impozitelor ºi taxelor locale
speciale pentru anul fiscal 2017:
Art.9. Bonificaþia prevãzutã la art.462
alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin.(2) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pentru plata integralã cu anticipaþie a
impozitelor locale, pânã la 31 martie de
cãtre persoanele fizice ºi juridice, se stabileºte dupã cum urmeazã:
- 10% în cazul impozitului pe clãdiri;
- 10% în cazul impozitului pe teren;
- 10% în cazul impozitului pe
mijloacele de transport.
Art.10. În afara facilitãþilor comune prevãzute la art.456 alin.(1), art.464 alin.(1) ºi
art.469 alin.(1) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal, se stabilesc facilitãþi
fiscale conform art.456 alin.(2), art.464
alin.(2) si 485 alin.(1) din Codul Fiscal
tuturor contribuabililor care se încadreazã
în prevederile legale, dupã cum urmeazã:
a) scutirea de la plata impozitului pe
clãdire, pentru clãdirile aflate în proprietatea persoanelor fizice ºi care, potrivit
legii, sunt clasate ca monumente istorice,
de arhitecturã sau arheologice, muzee ori
case memoriale;
b) scutirea de la plata impozitului pe
clãdire ºi a impozitului pe teren, aflate în

proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevãzute la art.3 alin.(1) lit.b) ºi
art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004, cu
modificãrile ºi completarile ulterioare.
Scutirea se acordã pentru clãdirea folositã
ca domiciliu ºi terenul aferent acesteia.
c) scutirea de la plata impozitului pe
clãdiri ºi a impozitului pe teren aferent
locuinþei de domiciliu pentru persoanele
fizice beneficiare ale Legii nr.416/2001
privind venitul minim garantat precum ºi a
celor fãrã venituri. Procedura de acordare
a acestor facilitãþi este prevãzutã în anexa
nr. 4 la prezenta hotãrâre.
d) reducerea cu 50% a impozitului pentru clãdirea de domiciliu ºi pentru terenul
aferent acesteia pe anul 2017 pentru familiile ale caror venituri cumulate realizate de
membrii majori din familie, sunt mai mici
decât salariul minim brut pe þarã.
Procedura de acordare a acestor facilitãþi
este prevãzutã în anexa nr.4 la prezenta
hotãrâre.
e) scutirea de la plata impozitului pentru clãdirea de domiciliu ºi pentru terenul
aferent acesteia, a taxei pentru eliberarea
certificatului de urbanism ºi a autorizaþiei
de construire, pentru persoanele fizice, în
cazul calamitãþilor naturale.
f) scutirea de la plata impozitului pe

clãdiri ºi teren aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiþiile elaborãrii
unor scheme de ajutor de stat/de minimis
având un obiectiv prevãzut de legislaþia în
domeniul ajutorului de stat.
g) scutirea de la plata impozitului pe
cladiri si teren pe anul 2017 ca urmare a
cererii inregistrate sub nr.14439/07.11.2016,
conform art.456 alin.(2) lit.d) si art.464
alin.(2) lit.e) din Legea nr.227/2015, pentru
clãdirea unde îºi desfãºoarã activitatea
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
«Armonia», situatã în Vãlenii de Munte,
B-dul N.Iorga nr.72, Bl.C1, parter, pentru
spaþiul situat în Vãlenii de Munte, B-dul
Nicolae Iorga, nr.72. bloc C5, Ap.21, parter,
unde se presteazã servicii medicale
pensionarilor membrii Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor, precum ºi pentru terenul aferent acestora;
h) scutirea de la plata taxei de parcare
pentru persoanele cu handicap grav sau
accentuat, persoanele încadrate în gradul I
de invaliditate ºi reprezentanþii legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat
ºi minorilor încadraþi în gradul I de invaliditate.
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MODERNIZARE STRÃZI

MODERNIZARE TROTUARE
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COMPARTIMENTUL
FIZIOTERAPIE

Investiþiile propuse de cãtre primarul
Florin Constantin pentru anul 2017
Anul 2017 înseamnã,
pentru Vãlenii de Munte,
continuarea programului de
modernizare a oraºului.
Lista investiþiilor propuse de
cãtre primarul Florin
Constantin conþine acele
proiecte de care comunitatea localã are cu adevãrat
nevoie.
Aceasta a fost realizatã þinând cont
de solicitãrile cetãþenilor ºi respectând
principiul alocãrii fondurilor bugetare
în mod echitabil, în beneficiul tuturor
locuitorilor urbei. Vorbim de un program de investiþii ambiþios, care
prevede alocãri de fonduri pentru
domeniile educaþiei, ale sãnãtãþii, infrastructurii de strãzi trotuare, reþele edilitare ºi nu în ultimul rând pentru domeniul culturii.

În cele ce urmeazã vã prezentãm,
succint, cele mai importante
investiþii propuse pentru anul 2017
de cãtre primarul Florin Constantin:
SÃNÃTATE:
 modernizarea ºi reabilitarea
clãdirilor cu destinaþia pediatrie,
policlinicã, laborator din cadrul
Spitalului Orãºenesc;
 dotãri pentru buna funcþionare a Spitalului Orãºenesc;
 darea în folosinþã a Compartimentului Fizioterapie;
EDUCAÞIE:
 executarea lucrãrilor de
extindere a ªcolii Gimnaziale
“Gh.Pãnculescu” (fosta ªcoalã 3)
prin construirea unui nou corp de
ºcoalã care va lega actuala incintã

de sala de sport, facilitând, astfel,
accesul tuturor elevilor atât cãtre
sãlile de clasã cât ºi cãtre sala de
educaþie fizicã;
 executarea lucrãrilor de
transformare a fostului atelier al
Colegiului Naþional “Nicolae Iorga”
într-un corp nou de ºcoalã cu sãli
de clasã realizate ºi dotate la standarde europene, cu instalaþii,
mobilier ºi dotãri noi;
Notã: scopul principal al acestor
douã investiþii este acela ca toþi elevii sã
poatã desfãºura cursurile într-o singurã
serie, de dimineaþã. Astfel, elevii vor
avea mai mult timp, dupã cursuri, pentru efectuarea temelor ºi odihnã.
 dotarea cu mobilier ºi
aparaturã a creºei oraºului ºi darea
în folosinþã a acesteia;
 modernizarea unitãþilor de
învãþãmânt (pardoseli, lambriuri,
grupuri sanitare, învelitori, zugrãveli, reabilitare termoizolaþie ºi
achiziþionarea de mobilier ºcolar ºi
alte lucrãri de interes public);
 modernizare atelier gastronomie, executare lucrãri de termoizolare ºi refacere acoperiº, înlocuire uºi, igienizare, introducere
monitorizare video pentru buna
PRIMUL GHIOZDAN

desfãºurare a examenelor în 20 de
sãli de clasã la Liceul Tehnologic
“Romeo Constantinescu”;
INFRASTRUCTURÃ:
extinderea reþelei de
canalizare;
 înlocuire conductã de apã pe
strãzile Cuza Vodã, 8 Martie,
Bratocea, Mihai Eminescu, inclusiv
montarea de hidranþi;
 reabilitarea trotuarelor (modernizarea intrãrii dinspre Nord pe
modelul aplicat la intrarea dinspre
Ploieºti, cartier Tabaci, str. Mihai
Eminescu, Barbu Delavrancea,
Andrei Mureºanu ºi alte strãzi;
 lucrãri de asfaltare ºi lãrgire
drumuri acolo unde aceste lucrãri
se impun;
 lucrãri de lãrgire, amenajare
prin betonare ºi ziduri de sprijin la
drumuri;
 extindere rigole betonate
str. Valea Gardului;
 introducere reþea de alimentare cu gaze naturale pe
strãzile Eaubonne,

MONTARE
HIDRANÞI

Miriºtei, Zorelelor, Rizãneºti, Mihai
Bravu, Aleea Mioriþei ºi Cimbriºor;
 întreþinerea ºi reabilitarea
zonei pieþei, inclusiv prin
îmbunãtãþirea sistemului de
încãlzire la hala de legume ºi hala
de brânzã ºi peºte;
 îmbunãtãþirea activitãþii de
transport public local;
 amenajarea de spaþii verzi ºi
parcuri, precum ºi întreþinerea
celor existente;
FONDURI EUROPENE:
 proiect pentru eficientizarea
energeticã a clãdirilor publice;
 proiect pentru modernizarea
reþelei de iluminat public;
 proiect pentru conservarea,
protejarea ºi promovarea patrimoniului cultural ºi natural;
 proiect de investiþii în infrastructura socialã ºi sanitarã;
 proiect de investiþii în educaþie ºi formare;
CULTURÃ:
Acþiuni pentru pãstrarea conºtiinþei
naþionale ºi a valorilor oraºului ºi a þãrii:
 24 Ianuarie - Ziua Unirii
Principatelor Române;
 9 Mai - Ziua oraºului Vãlenii
de Munte
 1 Iunie - Ziua Copiilor;
 Universitatea Popularã de
Varã “Nicolae Iorga”, EDIÞIA 2017;
premierea celor mai
frumoase gospodãrii;
 Ziua Pensionarilor;
 Serbãrile Toamnei la Vãlenii
de Munte - Festivalul Þuicii;
 1 Decembrie - Ziua Naþionalã
a României;
 Ziua majoratului.
(M.C.)
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UN MEDIC VÃLENAR, MINISTRU AL SÃNÃTÃÞII
ªI OCROTIRII SOCIALE: PETRE TOMESCU

Prof. Ion Bocioacã
O listã, totdeauna incompletã, ar trebui sã cuprindã în
domeniul medicinei doctori,
asistenþi(e) ºi personal auxiliar,
persoane ajunse personalitãþi
în acest centru devenit peste
timp singura alinare a unei
populaþii tot mai nevoiaºã. Îmi
amintesc zicerea unui mare
chirurg, venit în control de la
Ploieºti: “…dac-am avea, în
aceste centre subjudeþene
chirurgi precum cei de la
Vãleni, firesc, ar sfârºi cât mai
puþini”.O listã lungã (probabil
în viitor) va fi adusã în contemporaneitate cu adepþii lui

Hippocrate, care, iatã, îºi au
cerinþele materiale împlinite:
spaþii moderne, aparaturã la
tehnica actualã, deci condiþii
materiale nesperate vreodatã.
Astãzi, despre un medic
nãscut în Vãleni (1890),
ajuns în înalta funcþie de
ministru al sãnãtãþii ºi
ocrotirii
sociale,
Petre
Tomescu. Pãrinþii, din marea
familie a lui Alecu Tomescu,
tatãl era un apãrãtor de la
Judecãtoria localã, proprietar
prosper, recunoscut de notabilitãþile comunei urbane Vãlenii
de Munte. Tânãrul Petre ºi-a
terminat cursurile primare în
localitate, ca, mai apoi, pe cele
liceale la Petru ºi Pavel în
Ploieºti. Diploma de doctor,
obþinutã la Facultatea de
Medicinã Bucureºti în 1918, i-a
permis sa acceadã la catedra
de la Clinica de boli mintale din

Bucureºti. ªef de lucrãri, conferenþiar ºi doctor docent în psihiatrie (1934), specialitateasemiologie psihiatricã, a preluat
conducerea clinicii de psihiatrie
de la Spitalul de boli nervoase.
Decan între anii 1940-1941, ca
din ianuarie 1941 sã fie cooptat
în Guvernul antonescian.
În cei patru ani, ministrul
Petre Tomescu a reuºit nesperate realizãri în plin rãzboi,
printr-o legislaþie etalon pentru
acele vremuri. A iniþiat o adevãratã reformã în organizarea
serviciului medical, mai ales în
mediul rural. A extins numãrul
circumscriptiilor medicale sãteºti, prin apariþia dispensarelor ºi a farmaciilor (pânã
atunci era un medic la 8.050
locuitori), medicii fiind atraºi
prin locuinþe ºi salarii. A impus
respectarea stagiului obligatoriu de douã luni al absol-

venþilor anului V. A fost mãrit
numãrul de studenþi la facultãþile centrale din þarã, de la
1.000 la 1.557 în 1943. Potrivit
reformei din acelaºi an
(România era în plin rãzboi pe
frontul de Rãsãrit), consultaþiile
gratuite la dispensarele sãteºti
erau cifrate la 3.189.525, prin
organizarea ºi înfiinþarea de spitale rurale. Ca profesor universitar s-a implicat, ca nicialtul,
prin organizarea vieþii psihice a
prostituatelor din Bucureºti,
prin legea combaterii bolilor
venerice, impunând un tratament obligatoriu. A fost introdus certificatul prenupþial. Lui i
se datoreazã înfiinþarea unui
spital cu 400 de paturi pentru
îngrijirea prostituatelor, clinica
de la Colentina rãmânând doar
pentru bolnavii nevrotici. Se
instaurase sistemul ca de
fiecare bolnav sã se ocupe un

Cuza Voda ºi Vãlenii de Munte
Alexandru Ioan Cuza
a fãcut parte din
generaþia de aur
paºoptistã, ca un
produs al generaþiei
de aur, ataºat marilor
idealuri ale vremii.
Nãscut la Bîrlad în 1820,
din tatã român ºi mamã de
origine greacã, ºi-a petrecut
copilãria ºi studiile ºcolare
alãturi de Vasile Alecsandri,
Matei Milo, Mihail Kogãlniceanu. A studiat la Paris,
bacalaureatul a fost luat cu
semnatura Guizot, viitor
ministru. Cursurile de medicinã au fost abandonate în
timpul lecþiilor de disecþie.
I-au fost acordate grade militare de sublocotenent ºi
colonel. O demisie de
onoare l-a impus printre
favoriþii moldoveni la 1859.
Ales, fapt cunoscut, ca
domn la 5 ianuarie la Iaºi ºi
la 24 ianuarie la Bucureºti, a
domnit 7 ani.
Domnia lui a fost, în speranþa multora, cu reforme
moderne adeseori cu o
opoziþie evidentã. Istoria l-a
pãstrat în timp prin legende,
creaþii literare etc.
Om cult ºi încã tânãr, cu

maniere distinse, principe
cavaleresc, impunãtor în
uniforma cu brandenburguri, om de salon ºi un convorbitor incisiv, caustic,
glumeþ, arãtos cu figura ademenitoare.
În cei ºapte ani de domnie (1859-1866) s-a dovedit
ager, energic. Nu era pompos, formalist, nu cunoscuse
ceremonialul apusean.
Ca ,,om cu pãcate domneºti,, (avea doi copii din
afara cãsãtoriei), istoricii, în
special A.D.Xenopol, i-au
surprins patima jocului de
grup, era deseori zeflemist,
adeptul unui regim autoritar
prin camarila formatã în
jurul sãu prin trecerea timpului.
Pricipale reforme l-au
impus posteritãþii: organizarea administrativã, altele
care vizau armata, fiscalitatea, arhivele statului, sistemul bicameral, instrucþiunea publicã, introducerea
alfabetului latin, o nouã constituþie, codul penal, legea
camerilor de comerþ etc. În
fruntea reformelor a fost cea
ruralã (,,legea legilor,,) care
a vizat împãrþirea tere-

nurilor cãtre þãranii dependenþi.
Vãlenarii, care se afirmaserã plenar ºi la 1848, l-au
întâmpinat pe Cuza la banchetul organizat la Ploieºti
în 20 februarie 1859, trimitând, printr-un grup, crengi
de brad ºi pãstrãvi.
În Vãlenii de atunci terenurile în procent de 94%
aparþinuserã Mânãstirii Vãleni, pendinþe din cea din
Cotroceni. În baza legii
rurale din 14 august 1864

locuitorii comunei urbane
împãrþiþi în fruntaºi (19),
mijlocaºi (23), pãlmaºi (125),
în funcþie de numãrul de
vite, în total 206, locuitori au
primit 815 pogoane. Alþi 39
au primit teren pentru case.
Drept ecou al acestei legi un
numãr de 140 vãlenari i-au
adresat domnitorului de
ziua sa, 30 august, o
scrisoare mãgulitoare, de
recunoaºtere ºi de urãri.
Reforma s-a aplicat cu multe
derogãri ºi pãcãleli pânã în
1875.
Peste timp gospodarii
oraºului au înscris numele
lui Alexandru Ioan Cuza în
denumiri de strãzi.
Astãzi, din cele 162 de
strãzi, cea care îi poartã
numele lui de Cuza Voda
este o prelungire a bulevardului N. Iorga spre Drajna.
Nu este o întâmplare ca
patronul spiritual al oraºului
N Iorga s-a ocupat ca nimeni
altul de cei care au fost
corifei ai neamului românesc ªtefan cel Mare ºi Al. I.
Cuza, desprinºi cu numele
lor din punctul de astãzi,
benzinãria din partea de
nord a oraºului
Cronicar

medic specialist. A impus vaccinarea persoanelor pe cheltuiala Ministerului Sãnãtãþii.
Din nefericire, consecinþele
rãzboiului au continuat cu procesul “trãdãrii naþionale”, acestea ducând la condamnarea la
ani grei de temniþã ºi a lui Petre
Tomescu. Dupã eliberare, în
1963, a fost numit pe post de
psihiatru stagiar la spitalul “Gh.
Marinescu”. În anul urmãtor i
s-a oferit postul de medic primar, pânã la pensionarea din
1968, “pentru limitã de vârstã”.
A decedat în anul cutremurului
din 1977 cu diagnosticul-stop
cardiac. De oraºul nostru a fost
în permanenþã legat prin sprijinirea lucrãrilor de extindere a
spitalului, cooperând cu medicii aminiþi în paginile anterioare ale acestui ziar.
În Vãleni se mai aflã ºi astãzi
casa în care a locuit o vreme.

În 4 februarie elevii
intrã în VACANÞA
INTERSEMESTRIALÃ
Potrivit structurii anului
ºcolar, vacanþa intersemestrialã
va începe în data de 4 februarie
ºi se va încheia în 12 februarie
2017.
Urmeazã apoi, pentru elevi,
vacanþa de Paºte, între 19 – 30
aprilie 2017 ºi vacanþa de varã
între 17 iunie – 10 septembrie
2017.

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

