V

ãlenii
de

Au început pregãtirile
pentru asfaltarea
strãzilor din oraº

Munte

“Dreptatea e sãnãtatea lumii”

 NR. 97 IULIE 2017

(Nicolae Iorga)

PAGINA 3

13-15 august 2017
Târgul de Sfânta Maria Mare

Noi investiþii
la Spitalul
Orãºenesc
PAGINA 2

Obiceiurile
ºi tradiþiile
populare se
împletesc la
Vãlenii de
Munte
PAGINA 2

13-18 august, Universitatea Popularã de Varã “Nicolae Iorga”, ediþia 64
În perioada 13-18 august are
loc la Vãlenii de Munte ediþia cu
numãrul 64 a cursurilor Universitãþii Populare “Nicolae Iorga”.
Evenimentul care a pus oraºul
Vãlenii de Munte pe harta celor mai
importante centre culturale din þarã va
debuta duminicã, 13 august ºi va fi una
deosebitã atât prin temele care vor fi

tratate pe durata desfãºurãrii cursurilor
cât ºi prin personalitãþile care vor
susþine prelegeri.

Printre temele tratate
se vor numãra:
 “Nicolae Iorga, despre istoria
Basarabiei”;
 “Tratatul de alianþã dintre

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”.
Mariana B.: “Foarte bine cã
începe asfaltarea strãzilor. Era
nevoie de aceste lucrãri mai
ales cã pe multe din strãzi s-au
fãcut sãpãturi iar ºanþurile
rãmase dupã plombare îngreunau traficul. Sper sã se intervinã ºi pe strada Berceni care
duce spre liceu cã aratã foarte
rãu.”
Gabriel I.: “Aºteptãm cu
interes sã vedem ce program

pregãtiþi pentru sãrbãtoarea de
Stãmãrie. E cel mai aºteptat
eveniment din timpul verii, mai
ales de cãtre copiii noºtri.”
Eugenia F.: “Felicitãri pentru
tot ceea ce faceþi în oraºul în
care am copilãrit. Vin destul de
des aici ºi schimbãrile se vãd
cu ochiul liber. Mai ales parcul
aratã extraordinar de bine. Nici
în Bucureºti nu am vãzut atâtea
flori ºi aºa o curãþenie!”

România ºi puterile Antantei semnat în
vara anului 1916.
 Proiectul de þarã al Guvernului
condus de I. I. C. Brãtianu”;
“Epopeea naþionalã de la Mãrãºti,
Mãrãºeºti ºi Oituz”;
 “Nicolae Iorga, despre istoria
Basarabiei”.
De asemenea, vor avea loc prezentãri de carte, vizite la obiectivele turis-

tice din zona Vãii Teleajenului, mese rotunde ºi expoziþii.
La finalul evenimentului, primarul
Florin Constantin va înmâna, ca în
fiecare an, diplomele pentru cele mai
îngrijite gospodãrii din Vãlenii de Munte
- dupã o tradiþie iniþiatã însuºi de marele
savant Nicolae Iorga.

Parcurile din oraº o adevãratã oazã
de verdeaþã ºi culoare
pe timpul verii PAGINA 2

Programul evenimentului
în pagina 4

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
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13-15 august, Târgul de Sfânta Maria Mare
 Obiceiurile ºi tradiþiile populare se împletesc la Vãlenii de Munte
Dragostea pentru frumos, elementele de culturã ºi tradiþiile populare româneºti se
împletesc la Vãlenii de Munte de Sfânta Maria,
Adormirea Maicii Domnului, una din cele mai
mari sãrbãtori creºtine din an, cunoscutã
popular ca Sfânta Maria Mare, prãznuitã în
fiecare an la data de 15 august.
FLORINA ENE,
Manager Centrul Cultural
Vãlenii de Munte
Cum se întâmplã cu mai
toate sãrbãtorile religioase, ºi
sãrbãtoarea Sfintei Marii aduce
cu ea o serie de semnificaþii,
obiceiuri ºi tradiþii ºi la Vãlenii
de Munte, unde se aflã una din
cele 10 cele mai importante biserici din þarã care poartã hramul ”Adormirea Maicii Domnului”.
Cu ocazia acestei sãrbãtori,
în perioada 13 – 15 august 2017,
la Vãlenii de Munte se va organiza ”Târgul de Sfânta Maria
Mare”, care va include spectacole de muzicã popularã
aducând în scenã artiºti consacraþi ºi ansambluri folclorice
din Prahova, o paradã a costumelor populare, precum ºi
un târg de produse alimentare
ºi artizanale cu specific local.
Copiii vor beneficia de jocuri
interactive realizate de animatori profesioniºti pe picioroange, de face-painting ºi de
multe alte surprize.

PROGRAM
”Târgul de Sfânta Maria Mare”
 Duminicã, 13 august 2017

Evenimentul se va
desfãºura în zona
pieþei oraºului
ªi pentru cã la Vãlenii de
Munte se doreºte cultivarea
valorilor autenticitãþii creaþiei
populare ºi contemporane ºi a
artei interpretative populare,
autoritãþile locale acordã o
atenþie deosebitã acestui eveniment care devine mai frumos,
mai amplu ºi mai îmbucurãtor
de la an la an, aducând din ce
în ce mai mulþi participanþi,
iubitori de tradiþie ºi veridicitate a actului artistic-cultural.

Anul acesta va sosi la Vãlenii
de Munte o delegaþie oficialã
din Republica Moldova, oraºul
Cimiºlia, localitate înfrãþitã cu
Vãlenii de Munte ºi vor fi în
mod activ alãturi de vãlenari,
participând cu un ansamblu folcloric din Cimiºlia atât la programul artistic organizat de Centrul
Cultural Vãlenii de Munte, cât ºi
la parada portului popular care
se va desfãºura pe data de 15
august, ora 10:00, pe traseul:
Garã, Vãlenii de Munte – Piaþã,
Vãlenii de Munte, cel din urmã
fiind locul de desfãºurare al
activitãþilor organizate cu prilejul prãznuirii acestei sãrbãtori
creºtine.

ORELE 13:00 – 19:00
 SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER SUSÞINUT DE:
ANSAMBLURI FOLCLORICE PROFESIONISTE
FORMAÞII ARTISTICE DE AMATORI
ORELE 19:00 – 22:00
CONCERT SUSÞINUT DE ARTIªTI CONSACRAÞI

Luni, 14 august 2017
ORELE 13:00 – 19:00
 SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER SUSÞINUT DE:
ANSAMBLURI FOLCLORICE PROFESIONISTE
FORMAÞII ARTISTICE DE AMATORI
ORELE 19:00 – 22:00
CONCERT SUSÞINUT DE ARTIªTI CONSACRAÞI

Marþi, 15 august 2017
ORELE 10:00 – 11:00 - PARADA PORTULUI POPULAR
ORELE 11:00 – 19:00
 SPECTACOL FOLCLORIC ÎN AER LIBER SUSÞINUT DE:
ANSAMBLURI FOLCLORICE PROFESIONISTE
FORMAÞII ARTISTICE DE AMATORI
ORELE 19:00 – 22:00
CONCERT SUSÞINUT DE ARTIªTI CONSACRAÞI

Noi investiþii la Spitalul Orãºenesc
Spitalul Orãºenesc Vãlenii
de Munte a beneficiat, în
ultimii ani, de investiþii
masive de extindere, modernizare ºi dotare, astfel
încât cea mai importantã unitate spitaliceascã din aceastã
parte a judeþului sã ofere
condiþii bune de tratament
pacienþilor sãi.
Parcurile din oraº sunt o adevãratã oazã de
verdeaþã ºi culoare pe timpul verii, umbra
copacilor ºi
frumuseþea
florilor fiind
cãutate de cei
care vor sã se
relaxeze pe
bãncile de pe
alei.

S-au executat, în anii anteriori
lucrãri de extindere a pavilionului
principal, de modernizare ºi extindere a secþiei de Fizioterapie, de
modernizare a tuturor spaþiilor, de
dotare cu aparaturã ºi mobilier de
calitate, pentru atingerea acelor
standarde europene pe care cu
toþii ni le dorim.
Iatã cã investiþiile nu se opresc.
În momentul de faþã se executã

lucrãrile de extindere ºi modernizare a laboratorului, acolo
unde va funcþiona camera de
recoltare a probelor, precum ºi
sala de aºteptare.
Dupã cum se vede, lucrãrile se
aflã într-un stadiu avansat de execuþie.

În paralel se lucreazã ºi la
curtea Ambulatoriului de specialitate, acolo unde se amenajeazã o
parcare.
Mihai CIOBANU
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Proiectul de amenajare a pasajelor pietonale în avizare ºi autorizare
Mihai CIOBANU
În bugetul pentru anul 2017 al oraºului Vãlenii de
Munte au fost incluse ºi douã proiecte menite a
aduce un plus de siguranþã în circulaþie pietonilor.
Lucrãrile prevãd amenajarea, pe partea lateralã
a podurilor rutiere peste
calea feratã de pe strãzile
Barbu Delavrancea ºi
Gheorghe Lazãr de pasaje

destinate circulaþiei pietonilor. Cum cele douã
poduri sunt circulate
intens, se doreºte ca pietonii sã fie protejaþi de
pericolul de a fi acroºati

de autoturisme. Potrivit
informaþiilor furnizate de
cãtre Primãria Vãlenii de
Munte, documentaþia întocmitã pentru executarea
acestor lucrãri se aflã în
faza de avizare ºi autorizare, urmând etapele de
licitaþie ºi execuþie propriu-zisã.

Lucrãri la ºcoli
ºi grãdiniþe pe durata verii
Cum anul ºcolar 2016-2017
s-a încheiat, autoritãþile locale se preocupã deja pentru
efectuarea lucrãrilor de investiþii, reparaþii ºi igienizãri
la toate localurile instituþiilor
de învãþãmânt din oraº. Se
vor desfãºura lucrãri de
reparaþii interioare ºi exterioare, igienizãri, pentru ca
în toamnã, la începutul
noului an ºcolar, acestea sã îi
întâmpine pe preºcolari ºi
elevi, dar ºi pe profesori, în
condiþii din cele mai bune.
FLORIN CONSTANTIN,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte:
“Ca în fiecare an, pe durata vacanþei de varã ne
ocupãm de executarea
lucrãrilor de reparaþii la
unitãþile de învãþãmânt din
oraº, fie ele grãdiniþe, ºcoli
sau licee. Domeniul educaþiei a fost ºi este una dintre
prioritãþile investiþionale ale

Au început pregãtirile
pentru asfaltarea strãzilor din oraº
Mihai CIOBANU

administraþiei locale. Am
susþinut de câte ori am avut
ocazia cã investiþia în educaþie este una dintre cele mai
importante, aceasta urmând
a-ºi arãta rezultatele atunci
când elevii de astãzi vor
deveni adulþi ºi vor îmbrãþiºa
o carierã. Au loc lucrãri de
reparaþii, întreþinere ºi igienizare la toate unitãþile de
învãþãmânt. Se va lucra pe
durata vacanþei de varã pentru ca în septembrie toate
ºcolile ºi grãdiniþele sã le
ofere elevilor ºi preºcolarilor
condiþii de studiu cât mai
bune.”(M.C.)

Aºa cum v-am prezentat în
ediþia anterioarã a ziarului
local, administraþia localã condusã de cãtre primarul Florin
Constantin va derula, în
perioada urmãtoare, un amplu
program de asfaltare a strãzilor. Vorbim despre asfaltarea
a 20 de kilometri de strãzi din
Vãlenii de Munte - o cifrã menitã a demonstra amploarea
acestui proiect. Se va interveni
pe acele artere de circulaþie al
cãror carosabil a fost deteriorat
fie ca urmare a lucrãrilor la
reþelele subterane de apã ºi
canalizare, fie datoritã traficului intens. Sunt cuprinse, printre altele, în programul de
asfaltare a strãzilor din localitate urmãtoarele strãzi: Berceni, Avram Iancu, Vasile Alecsandri,
Ecaterina
Varga,
Fdt.Garoafelor, Fdt. Tufãnelelor, Lalelelor, Popa ªapcã.
Iar pentru ca lucrãrile sã fie
de calitate iar, la final, strãzile

sã arate aºa cum trebuie, primarul oraºului a luat decizia
de a se realiza, anterior turnãrii
stratului de asfalt, ridicarea
capacelor de canalizare. Este
ºtiut faptul cã una dintre cele
mai mari nemulþumiri ale
ºoferilor din întreaga þarã este
faptul cã, pe multe strãzi,
capacele de canalizare nu sunt
la acelaºi nivel cu stratul de
asfalt, lucru care afecteazã circulaþia rutierã ºi starea tehnicã
a vehiculelor. Pe de altã parte,
acesta este ºi modul normal de
lucru, nu cum s-a mai întâmplat în alte localitãþi din þarã
unde oamenii au reclamat fap-

tul cã dupã ce s-a reabilitat strada, autoritãþile s-au apucat sã
taie asfaltul proaspãt turnat
pentru a ridica la nivel ºi
capacele lucru care, cu siguranþã, afecteazã în timp starea
drumului.
Tocmai din acest motiv s-a
luat hotãrârea ca investiþia sã
fie realizatã cu cap, aºa cum
trebuie.
La momentul documentãrii
noastre erau deja ridicate
capacele de pe mai multe din
strãzile incluse în program,
firma care va executa lucrãrile
de asfaltare fiind pregãtitã sã se
apuce de treabã.

Colectarea selectivã a deºeurilor - o obligaþie pentru toþi cetãþenii
Cei care locuiesc la
case vor primi, gratuit,
încã o pubelã

S.C. SALUBRITATE VÃLENII DE MUNTE S.R.L.,
operatorul licenþiat sã
ridice deºeurile nepericuloase de pe raza oraºului,
aduce
la
cunoºtinþã
abonaþilor cã au obligaþia
legalã, conform normativelor în vigoare care
impun reducerea cantitãþilor de deºeuri depozitate la groapa de gunoi ºi
încurajarea fluxurilor de
deºeuri reciclabile, sã
sorteze deºeurile.

Pentru persoanele care
locuiesc la case se va distribui GRATUIT o a doua
pubelã în care se va colecta
în amestec urmãtoarele categorii de deºeuri: hârtie
(ziare, reviste, cãrþi, caiete,
etc), carton, PET-uri, doze de
metal, cutii conserve ºi separat sticle ºi borcane.
Toate deºeurile reciclabile trebuie sã fie curate
(sã nu conþinã resturi de
mâncare sau lichid).

Cele douã pubele vor fi
ridicate în aceeaºi zi de
autogunoiere diferite conform graficului pe strãzi.
Pentru persoanele care
locuiesc la bloc sunt
amplasate în interiorul platformelor de gunoi eurocontainere pentru colectare
selectivã pe culori:
ALBASTRU
(hârtie, carton)
GALBEN
(plastic, metal)

VERDE
(sticle ºi borcane)

Neîndeplinirea
acestor obligaþii
atrage de la sine
plata unor taxe
anuale (de penalizare) cãtre Administraþia Fondului
de Mediu începând
cu anul 2019, de 80
lei/tona de gunoi
nereciclat.
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PROGRAMUL CURSURILOR UNIVERSITÃÞII
POPULARE DE VARÃ “NICOLAE IORGA” EDIÞIA 64

13 – 18 AUGUST 2017,
Vãlenii de Munte
cultura de ieri ºi românii de azi.
Convorbiri cu academicianul Rãzvan
Theodorescu”, de Narcis Dorin Ion.
Prezintã: acad. Rãzvan Theodorescu
Ora 17.30
Comunicare: “Regina soldat”
Prezintã: dr. Beatrice Todireanu

MIERCURI,
16 AUGUST 2017
DUMINICÃ,
13 AUGUST 2017
CENTRUL CULTURAL
VÃLENII DE MUNTE
Deschiderea oficialã a
Cursurilor de Varã ale
Universitãþii Populare “Nicolae
Iorga” , ediþia 64
Ora 10.00
Festivitatea de depunere de flori
la Monumentul Savantului pe ritmurile muzicii Fanfarei militare
Ora 10.30
Alocuþiuni:
- Ioan Vulpescu ex-ministrul
Culturii ºi Identitãþii Naþionale
- acad. Rãzvan Theodorescu
- acad. Ion Aurel Pop
- Ioana Mãdãlina Lupea, prefectul
Judeþului Prahova
- Bogdan Toader, preºedintele
Consiliului Judeþean Prahova
- Florin Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de Munte
- Adrian Nãstase, fostul prim-ministru al României
Ora 11.30
Prezentarea volumului “Hãrþile
Basarabiei”, realizat de Adrian
Nãstase
Prezintã: prof. Constantin Stere,
Ministerul Culturii ºi Identitãþii
Naþionale
Ora 12.30
Prelegere - Portret de român
“Nicolae Iorga, despre istoria
Basarabiei”. Prezentarea volumului
antologic de cãtre prof. dr. Georgeta
Filitti
Ora 17.00
Vizitã la Castrul Roman de la
Drajna de Sus
Slujbã religioasã þinutã pentru cinstirea eroilor neamului la Biserica
din Drajna de Jos
Întâlnire de suflet cu locuitorii
comunei Drajna

LUNI, 14 AUGUST 2017
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte
Ora 9.00
Conferinþã: “Tratatul de alianþã
dintre România ºi puterile Antantei
semnat în vara anului 1916. Proiectul
de þarã al Guvernului condus de I. I.
C. Brãtianu”
Prezintã: prof. univ. Ioan Scurtu
Ora 10.30
Masã rotundã: ”Europa 2017.
Proiectul de þarã al României”
Participã: acad. Rãzvan Theodorescu; acad. Ioan Aurel Pop; Dan
Dungaciu, Iulian Chifu, Anatol
ªalaru, col. Vitalie Ciobanu
Ora 12.00
Masã rotundã: Portret de român:
“Ion Ghica”
Participã: prof. dr. Georgeta
Filitti, Raluca Iosipescu, Sergiu
Iosipescu
Ora 18.00
Conferinþã: „În memoria eroilor
noºtri. Adevãr, credinþã, putere”
Prezintã: Dan Puric

MARÞI,
15 AUGUST 2017
Ziua Oraºului Vãlenii de Munte.
Manifestãri dedicate acestui
eveniment: parada portului popular; spectacol de muzicã ºi dans
popular; deschiderea târgului cu
produse tradiþionale
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte
Ora 16.00
Conferinþã: “Regina Maria în istoria românilor”
Prezintã: prof. dr. Georgeta Filitti
Concert oferit de artistul Ion Raþã
(Republica Moldova)
Ora 17.00
Prezentarea volumului “Despre

Centrul Cultural Vãlenii de
Munte
Ora 9.00
Prezentarea filmelor “Pâinea ºi
sarea” ºi “Misiunea Berthelot”, producþii ale cinematografiei franceze,
evocând frãþia de arme românofrancezã în Primul Rãzboi Mondial ºi
rolul misiunii franceze în pregãtirea
armatei române
Prezentarea va fi fãcutã de cãtre
publicistul Georges Boisnard
Ora 11.00
Masã rotundã: “Epopeea naþionalã de la Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz”
Participã: Petre Otu, directorul
Institutului de Cercetãri Militare,
Sergiu Iosipescu, Sorin Cristescu ºi
Manuel Stãnescu, cercetãtori
Ora 12.30
Dialog: Si vis pacem, para bellum, cu participarea acad. Rãzvan
Theodorescu ºi a acad. Ioan Aurel
Pop
Muzeul Memorial “Nicolae Iorga”
Ora 16.00
Prelegere: “Iorga, Serbia ºi naþionalismul românesc în epoca
Primului Rãzboi Mondial”.
Prezintã: acad. Rãzvan Theodorescu
Prelegere: “Legislaþia de rãzboi în
timpul ocupaþiei germane 1917 –
1918”
Prezintã: dr. av. Iosif FriedmannNicolescu

JOI, 17 AUGUST 2017
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte
Ora 9.00
Prelegere: Portret de român:
“Mihail Kogãlniceanu”
Prezintã: prof. dr. Georgeta Filitti
Ora 10.00
Prelegere: “Nicolae Iorga despre
sãnãtatea ºi educaþia unui popor”
Prezintã: prof. univ. Petre Þurlea
Ora 11.00
Masã rotundã: “Rolul învãþãmân-

tului românesc în edificarea unei
Românii moderne”
Participã: senator Ecaterina
Andronescu, prof. univ. Pavel
Nãstase, ministrul Învãþãmântului,
acad. Eugen Simion, acad. Ioan
Aurel Pop
Ora 16.00
Vizitã la Mãnãstirea Zamfira

VINERI,
18 AUGUST 2017
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte
Ora 9.00
Expoziþie “Monumente” realizatã
de cãtre Uniunea Restauratorilor din
România
Prezintã: arh. Cãlin Hoinãrescu
Ora 10.00
Prelegere: “Monumentele recunoºtinþei. Prezentarea situaþiei
monumentelor ridicate în judeþul
Prahova pentru cinstirea memoriei
eroilor”
Prezintã: prof. Constantin Stere
Ora 11.00
Ceremonia de premiere a celor
mai îngrijite gospodãrii din Vãlenii
de Munte
Ora 12.00
Închiderea festivã a Cursurilor
de Varã ale Universitãþii Populare
“Nicolae Iorga”, ediþia 64
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