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Memorial „Nicolae Iorga”
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“Dreptatea e sãnãtatea lumii”
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care AU RESTANÞE
la bugetul local
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Programul de mãsuri
privind gospodãrirea ºi înfrumuseþarea
oraºului Vãlenii de Munte pe anul 2017
La propunerea primarului Florin
Constantin, Consiliul Local Vãlenii de
Munte a aprobat Programul de mãsuri
privind gospodãrirea ºi înfrumuseþarea
oraºului pentru anul 2017.

Aºa cum anunþam în ediþia anterioarã
a ziarului local, începând cu luna martie,
numele persoanelor care înregistreazã
datorii la bugetul local vor apãrea într-o
rublicã a ziarului administraþiei publice,
"Vãlenii de Munte".
Decizia vine sã respecte reglementãrile
legale în domeniu, care obligã primãriile
sã facã publice numele persoanelor cu
datorii la bugetul local.

Întreþinere strãzi;
Construire, întreþinere ºi reparaþii
clãdiri publice;
Reabilitare distribuþie apã potabilã
ºi canalizare.
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Spectacolul oferit la început de primãvarã a ajuns la
sufletul doamnelor ºi domniºoarelor din Vãlenii de Munte
Frumoasa iniþiativã a primarului Florin Constantin, de
a le oferi doamnelor ºi domniºoarelor din Vãlenii de Munte,
la început de primãvarã,
reprezentaþia unui deosebit
spectacol care i-a avut ca pro-

Expoziþie temporarã în aer liber “Transilvania,
Basarabia, Bucovina în perioada Marelui
Rãzboi” la Vãlenii de Munte
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tagoniºti pe Vasile Muraru,
Valentina Fãtu ºi Bianca Sârbu
a ajuns la sufletul participantelor. A fost încã o dovadã a
faptului cã, în oraºul Vãlenii
de Munte, evenimentele de
gen, spectacolele de muzicã ºi
teatru sunt gustate ºi apreciate
de public.
FLORIN CONSTANTIN,
primarul oraºului Vãlenii
de Munte:
“Vã mulþumim pentru
participare ºi ne bucurãm cã
aþi acceptat invitaþia noastrã
la acest eveniment. Sperãm
cã am reuºit sã aducem pe
chipurile dumneavoastrã,
doamnele ºi domniºoarele
din Vãlenii de Munte, un

Concursul de table la Vãlenii de Munte
a ajuns la ediþia a IV-a
PAGINA 2
Adunarea Generalã de bilanþ, moment de
dezbatere a activitãþii C.A.R. Pensionari
„Armonia” din anul 2016
PAGINA 2

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

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”.

Mioara Frânculescu:
“Aþi reuºit, domnule primar, sã
ne faceþi ºi anul acesta o primãvarã frumoasã!! Alese mulþumiri... stimã ºi mult respect!!!!”
Elena Cristina:
“Mulþumim mult, pentru acest
cadou frumos! Spectacolul oferit
doamnelor ºi domniºoarelor din

oraº a fost
unul cu adevãrat
deosebit.”
Vio Virginia:
“Aºteptãm cu nerãbdare sã
admirãm frumoasele lalele din
Parcul Central, aºa cum ne-aþi
obiºnuit în fiecare primãvarã!”
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Concursul de table la Vãlenii de Munte
a ajuns la ediþia a IV-a
În perioada 14 -16 martie, pe parcursul a trei zile
consecutive, membrii Clubului Seniorilor din Vãlenii de
Munte au avut bucuria de a participa la cea de-a IV-a
ediþie a concursului local de table organizat la Centrul
Cultural Vãlenii de Munte.
Pe parcursul desfãºurãrii
concursului, participanþii s-au
bucurat de susþinerea ºi încurajãrile autoritãþilor locale,
primarul Florin Constantin
þinând sã fie alãturi de cei

Adunarea Generalã de bilanþ, moment
de dezbatere a activitãþii C.A.R. Pensionari
„Armonia” din anul 2016
Ec. Constantin SÃVULESCU – preºedinte care sã le aducã aminte
C.A.R.P. ARMONIA oricând de cei care s-au

care au participat la acest frumos ºi antrenant concurs.
La festivitatea de premiere a
participat ºi deputatul Andrei
Nicolae, precum ºi viceprimarul Liliana Mareº, cei doi

felicitând toþi concurenþii.
Competiþia a fost una acerbã,
constructivã ºi din cei 24 de
participanþi, urmãtorii 4 au fost
declaraþi câºtigãtori:
Premiul I: Alexandru Ion,
Premiul al II-lea:
Constantin Coman,
Premiul al III-lea:
Florin Orodel,
Menþiune: Nicolae Panait

LANSARE CARTE

”Enciclopedia plantelor medicinale
din flora României”
a fost lansatã la Centrul Cultural

gândit a-i sãrbãtori.

9 martie 2017 a reprezentat ziua în care,
în prezenþa a 101 delegaþi ºi a celor 15 invitaþi
de la C.A.R.P.-urile din Pucioasa, Târgoviºte,
Pãtârlagele, Ploieºti ºi Câmpina, s-au desfãºurat,
la Centrul Cultural Vãlenii de Munte, lucrãrile
A.G.R., moment semnificativ la care a
participat ºi deputatul Andrei Nicolae.
Cele mai semnificative
momente ºi acþiuni organizate în anul 2016 s-au
regãsit în materialele prezentate de preºedintele ºi
vicepreºedintele asociaþiei,
de directorul economic,
cenzorul ºef ºi consilierul
cu probleme economice.
S-a reþinut din
materialele prezentate
faptul cã în anul 2016:
 s-au acordat 14.555
împrumuturi în valoare de
54.557.130 lei;
 5.656 membri din categoria pensionari au beneficiat de ajutoare neram-

bursabile ocazionale, de
fidelitate, pentru tratament
stomatologic, oftalmologic,
tratament în staþiuni balneo-climaterice, pentru ajutorul de deces ºi alte boli,
respectiv neoplasm, paralizii, amputaþii ºi proteze,
precum ºi pentru incendiu,
suma alocatã pentru aceste
ajutoare s-a situat la
1.533.578 lei;
 410 membri pensionari (205 cupluri) au fost
sãrbãtoriþi cu ocazia a 50 de
ani de cãsãtorie, aceºtia au
primit flori, coroniþe, cadouri ºi bani din partea
organizatorilor, alãturi de
diplomele de excelenþã,

Printre acþiunile
organizate au mai fost
evidenþiate:
 sãrbãtorirea colaboratoarelor ºi a salariatelor
cu ocazia zilei de 8 Martie;
 acordarea gratuitã a
consultaþiilor juridice sãptãmânal, joia;
 organizarea Revelionului Seniorilor.
 A fost evidenþiatã activitatea de la Cabinetul Medical propriu, coordonat de
dr Popescu Adrian ºi asistent medical Diaconu
Elena.
 Organizarea an de an
a excursiilor a devenit o
preocupare distinctã a majoritãþii sucursalelor, inclusiv a filialei Vãlenii de
Munte, acþiuni coordonate
de consilier Cursaru Maria.
De reþinut cã în anul
2016 au fost organizate 33
excursii totalizând 86 zile
de pelerinaj, la care au participat 1.465 membri.

Florina ENE,
manager Centrul Cultural
Luni, 20 martie, la Centrul
Cultural Vãlenii de Munte a avut
loc lansarea ”Enciclopediei
plantelor medicinale din flora
României”, ai cãrei autori sunt
academician profesor doctor
Constantin Pârvu ºi Alexandra
ªtefania Pârvu.
Lucrarea este conceputã în doua
volume distincte, însumând 1.640 de
pagini ºi reprezintã un ghid informaþional extrem de util ºi accesibil
oricãrui cititor, trezind interesul atât
specialiºtilor din domeniu, cât ºi cititorilor pasionaþi de specificul patrimoniului floral al României.
La eveniment au fost prezenþi
profesori de biologie, oameni de
ºtiinþã ºi culturã ai oraºului, membri
Clubului Bibliotecii ”Miron Radu
Paraschivescu” ºi membrii Clubului
Seniorilor Valenii de Munte. Ne-au
împãrtãºit impresii ºi cunoºtinþe valoroase invitaþii de onoare ai acestui

eveniment, precum: Prof. Univ. Dr.
Dumitru Dulcan, Acad. Prof. Dr.
Ovidiu Bojor, Prof. Univ. Stoica Godeanu, Prof. Univ. Dr. Mencinicopschi
Gheorghe, Prof. Dr. Radu Dop, Prof.
Dr. Adrian Restian ºi d-na Prof. Uca
Marinescu.
Prof. Dr. D.C. Dulcan: ”Munca
temeinicã de modest pigulitor de
comori puse în slujba vieþii, valoarea inestimabilã a efortului sãu
susþinut cu devoþiune ºi o
excepþionalã voinþã îl impun pe
profesorul academician doctor
Constantin Pârvu preþuirii ºi
recunoºtinþei noastre ca pe un
patriarh care a adunat o parte din
secretele vindecãtoare ale naturii
vegetale pentru izbãvirea naturii
umane. Sunt puþini semeni care lasã
în urma lor un astfel de demers
fitoterapeutic, monument privit cu
evlavie de cei cãrora le-a dat ani de
viaþã în plus. Legea fundamentalã a
Universului este legea moralã a
binelui. Profesorul dr. Constantin
Pârvu a respectat-o cu prisosinþã.”
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Programul de mãsuri privind
gospodãrirea ºi înfrumuseþarea oraºului
Vãlenii de Munte pe anul 2017
La propunerea primarului Florin Constantin, Consiliul Local
Vãlenii de Munte a aprobat Programul de mãsuri privind gospodãrirea
ºi înfrumuseþarea oraºului pentru anul 2017.
Sunt cuprinse în acest document
cele mai importante lucrãri, proiecte
ºi activitãþi pe care le va intreprinde
administraþia localã în cursul acestui
an, în domenii precum ecologizarea ºi
protecþia mediului, întreþinerea
strãzilor, întreþinerea zonelor verzi
sau construirea ºi întreþinerea de clãdiri de interes public.
Vã prezentãm, în cele ce
urmeazã, cele mai importante
repere ale acestui program:

Întreþinere strãzi
a) Se vor reabilita cu covor asfaltic
strãzile unde au fost executate lucrãri
de canalizare, ºi anume: 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, Berceni ºi
alte strãzi pânã la suprafaþa totalã de
100.000 m.p.
Se va continua 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 vegetale,
pãmânt, iarbã, de pe strãzile: Petru
Rareº, Cismari, Cãrãmidari, Costache
Negri, Valea Gardului, Nicolae Bãlcescu;
c) Se vor executa lucrãri de

defriºare a 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 si trotuare, se vor executa lucrãri de refacere a trotuarelor
pe strãzile Gheorghe Lazãr (parþial),
Barbu St. Delavrancea (parþial), Alexandru Vlahuþã, Costache Negri,
Pictor Grigorescu, 1 Mai, Andrei
Mureºanu, Iacob Negruzzi, Victor
Babeº ºi alte strãzi unde situaþia
impune pânã la acoperirea suprafeþei
de 80.000 m.p.;
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

Construire, întreþinere ºi reparaþii
clãdiri publice
a) Construirea ºi darea în folosinþã
a creºei de copii de pe raza oraºului
Vãlenii de Munte;
b) Construirea de locuinþe pentru
specialiºti;
c) Întreþinere sediu Primãrie;
d) Darea în funcþiune a secþiei de
fizioterapie a Spitalului orãºenesc;
e) Se va extinde secþia de pediatrie
cu un corp de clãdire cu 20 de locuri;
f) Dotãri în secþiile Spitalului: laborator analize;

Reabilitare trotuare

www.
valeniidemunte.com.ro

Toate informaþiile
de care aveþi
nevoie, la un click
distanþã
Vizitând pagina

www. valeniidemunte.com.ro,
siteul oficial al administraþiei locale a
oraºului Vãlenii de Munte, vã puteþi
pune la curent cu toate noutãþile legate
de activitatea Primãriei ºi a Consiliului
Local Vãlenii de Munte, anunþuri, buget,
puteþi afla informaþii legate de Urbanism,
Starea civilã, Taxe ºi Impozite, etc...
În plus, puteþi consulta hotãrârile
luate de cãtre Consiliul Local Vãlenii de
Munte.

Noua creºã din
Vãlenii de Munte
g) Extindere ªcoala Gimnazialã
„Ing.Gheorghe Pãnculescu”;
h) Amenajare Atelier ºcolar cu destinaþia sãli de clasa la Colegiul
Naþional „Nicolae Iorga”.

Reabilitare distribuþie apã
potabilã ºi canalizare
A. Proiecte elaborate de cãtre
Primãria oraºului Vãlenii de
Munte:
a) extinderea canalizãrii pe strãzile:
Cismari, Ec.Varga, Aleea Lacului,
Miriºtei, Plopilor, Fdt.Alexandru Vlahuþã, Tineretului, Luceafãrului;
b) înlocuirea reþelei distribuþie de
apã potabilã în baza proiectului elaborat pe strãzile: Bratocea, Cuza Vodã ºi
8 Martie.
B. Proiecte ºi responsabilitãþi ale
SC.HIDRO PRAHOVA S.A.:
a) continuarea lucrãrilor de
canalizare cu fonduri europene;
b) înlocuirea reþelei de distribuþie
apã potabilã pe strãzile: Iacob
Negruzzi ºi Victor Babeº.
c) contorizarea tuturor locuinþelor
cu apometre;
d) intervenþia operativã la evenimentele produse la conductele de apã
ºi canalizare;
e) înlocuirea reþelelor de distribuþie a apei potabile unde vor
apãrea avarii;
f) lucrãri de reabilitare în staþia de
epurare;
g) completarea operativã cu
capace a cãminelor de distribuþie a
apei ºi a celor de canalizare;
h) urmãrirea racordãrii la reþeaua
de canalizare a tuturor locuitorilor pe
ale cãror strãzi s-au terminat lucrãrile
de canalizare;
i) refacerea carosabilului în urma
lucrãrilor de canalizare efectuate.

Lista persoanelor
care AU RESTANÞE
la bugetul local
ROMÂNIA - JUDEÞUL PRAHOVA ORAªUL VÃLENII DE MUNTE
PRIMÃRIA - BIROUL IMPOZITE
ªI TAXE LOCALE
Str. Berevoieºti nr.3A, tel.0244/280816

INFORMARE
TABEL CU PERSOANELE FIZICE RESTANTE,
publicatã în ziarul local, în conformitate
cu prevederile Legii nr.207/2015, privind
Codul de Procedurã Fiscalã

ªEF SERVICIU B.F.I.T.L
EC. NIÞU ELENA
ªEF BIROU IMP. TAXE LOCALE
ÎNTOCMIT
INSP. IORDACHE ELENA
VASILE MÃDÃLINA

Vãlenii de Munte - CULTURÃ, SPORT
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Expoziþia
„Mihai Viteazul –
unificatorul de neam”
la Muzeul Memorial
„Nicolae Iorga”
Muzeograf,
Claudia Giannotti

Expoziþie temporarã
în aer liber “Transilvania, Basarabia,
Bucovina în perioada Marelui Rãzboi”
la Vãlenii de Munte
Joi, 09.03.2017, la Muzeul
Memorial “Nicolae Iorga”
din Vãlenii de Munte, secþie
a Muzeului Judeþean de
Istorie ºi Arheologie Prahova, a avut loc vernisajul
expoziþiei temporare în aer
liber “Transilvania,

Basarabia, Bucovina în
perioada Marelui Rãzboi”
din cadrul Programului
Naþional “România 100” ºi
proiectului ºtiinþific-educativ
“Muzeul din Stradã”.
Au participat elevi de la
Colegiul Naþional “Nicolae

Iorga” din Vãlenii de Munte
ºi Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo
Constantinescu” din Vãlenii
de Munte, alãturi de profesorii: Maria Visoschi, Ioan
Visoschi ºi Pavel Vasile.

La Muzeul Memorial „Nicolae
Iorga” din oraºul nostru se aflã în
derulare expoziþia temporarã
„Mihai Viteazul – unificatorul de
neam”, este inclusã în Programul
Naþional „România 100” ºi va
dura pânã la începutul lunii
iunie.
Exponatele fac parte din
colecþia Muzeului Judeþean de
Istorie ºi Arheologie Prahova dar
ºi din patrimoniul Muzeului
„Nicolae Iorga” ºi se adreseazã
tuturor categoriilor de vârstã.
În cadrul expoziþiei, pe lângã o
scurtã cronologie a domnitorului
român, apar tablouri ºi gravuri
cu reproduceri ale portretului
acestuia ºi scene din bãtãliile
purtate de el, la Cãlugãreni ºi
Târgoviºte, intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia.
Publicul are ocazia de a vedea
o serie de studii dedicate voievodului scrise de mari istorici români: Nicolae Iorga, Nicolae
Bãlcescu, A.D. Xenopol, º.a., alãturi de o colecþie de medalii cu
chipul lui Mihai Viteazul.
În expoziþie sunt prezentate ºi o
colecþie de arme de foc cu cremene de sec. XVII – XVIII, precum ºi
monede habsburgice ºi poloneze
din perioada domnitorului.

S P O R T   F O T B A L  S P O R T   H A N D B A L 

Prin intermediul acestei expoziþii dorim sã reamintim publicului rolul lui Mihai Viteazul în
procesul de unificare al þãrii,
patriotismul ºi curajul de care a
dat dovadã în lupta pentru un
ideal nobil: unitatea românilor.
Pe aceastã cale vã informãm
cã viitoarea expoziþie temporarã
din Programul Naþional „România 100” va fi dedicatã lui Alexandru Ioan Cuza iar vernisajul ei va
avea loc în prima jumãtate a lunii
iunie a.c..

Vãlenii de Munte

CE ÎNCEPE BINE SE TERMINÃ PROST PENTRU CSO "TELEAJENUL"
VÃLENII DE MUNTE ÎN LIGA "A" PRAHOVA
Prof. Gheorghe
Rãdulescu

Dacã dupã prima etapã,
când CSO "Teleajenul"
Vãlenii De Munte a obþinut
trei puncte importante pe
terenul
rivalilor
din
Mãneciu, totul pãrea cã va
decurge conform planurilor
de la început de sezon
unde se dorea avansarea
cât mai rapid spre podiumul clasamentului. Însã, nu

totul se întâmplã conform
planurilor, ºi cum conform
zicalei ce începe bine se
terminã prost, au urmat
douã jocuri pe teren propriu de unde s-a obþinut
doar un punct din ºase
posibile. Sperãm la un
reviriment în urmãtoarele
etape, pentru a nu pierde
contactul cu prima jumãtate a clasamentului Ligii
"A" Prahova.
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