
TELEFOANE UTILE:

 Pentru apã ºi canalizare -

Hidro Prahova: 0728.880.605;

0244.281.200 (08.00 - 16.00);

TOADER ADRIAN
 Dispecerat: 0724 299 614 -

(16.00 - 08.00)
 Pentru iluminatul public:

0786 248 365 – PISÃU ION;

 Pentru serviciile
de salubritate:
0722 547 484 –
CRISTEA GABRIELA;
 Pentru Poliþia Localã:
0752 132 454 – PETCU VASILE;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISP. DISTRIGAZ SUD PL;
Centrul Cultural: 0244 280345

Mesajele dumneavoastrã cãtre domnul primar sau cãtre
primãrie  transmise în mediul online (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”.

Dan I. : “Felicitãri pentru
acþiunile de donare de sânge.
Oricare dintre noi sau apropi-
aþii noºtri ar putea sã aibã la
un moment dat nevoie de o
transfuzie de sânge ºi cu sigu-
ranþã ºi-ar dori sã fie oameni
dispuºi sã doneze ºi pentru ei
o picãturã de viaþã”.

Florina F: “A venit vara ºi
abia aºtept luna august

datoritã eveni-
mentelor impor-
tante printre care
târgul de Stãmãrie ºi Lucrãrile
Universitãþii Populare de varã
N. Iorga. E luna cea mai fru-
moasã din an atunci când poþi
întâlni atâtea personalitãþi care
participã la Universitate ºi
oameni care vin din toatã þara
în oraºul nostru.”
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CSO Teleajenul

Vãlenii de

Munte, evoluþie

frumoasã în

Liga A Prahova

ºi Cupa

României

Sfinþii Petru ºi Pavel, prãznuiþi

de bisericã pe 29 iunie

Florin Constantin, primarul
oraºului Vãlenii de Munte,

ureazã tuturor celor care poartã
numele Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel

multã sãnãtate, realizãri frumoase 
ºi un cãlduros 

LA MULÞI ANI, 
alãturi de cei dragi!

Atelierul Colegiului Naþional 
“Nicolae Iorga”, amenajat 

în sãli de clasã
Continuã lucrãrile de amena-

jare a unui nou corp de sãli de
clasã la Colegiul Naþional
“Nicolae Iorga”. Fostul atelier
este recompartimentat ºi mo-
dernizat pentru a se putea

decongestiona procesul de
învãþãmânt în colegiu ºi a se
pune accent pe învãþãmântul în
perioada de dimineaþã, pentru
asigurarea celor mai bune
condiþii pentru elevi ºi profesori. 
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Romanul poetului

Lucian Avramescu 
“Despre singurãtate”,

lansat în

oraºul de

suflet

Vãlenii

de Munte 

Ambasadorul Poloniei, 

în vizitã la Vãlenii de Munte
Ambasadorul Poloniei, Marcin Wilczek, a vizitat

oraºul Vãlenii de Munte, având loc o întrevedere,
la sediul Primãriei, cu primarul Florin Constantin,
la care a participat ºi preºedintele Maspex
România, Krzysztof Grabowsky. PAGINA 3
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principalã 
a oraºului

Iluminat 
modern 
pe artera 
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O nouã generaþie frumoasã absolvã
liceul la Vãlenii de Munte

Primarul

Vãleniului 

a participat la

lucrãrile Comisiei

de Transport ºi

Infrastructurã 

a Camerei

Deputaþilor
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Lucian Avramescu a urmat
liceul în Vãlenii de Munte, iar
unele secvenþe din roman sunt
legate de frumosul oraº cultu-
ral de pe Teleajen, de care poe-
tul ºi romancierul a rãmas legat
profund, spunând, de multe
ori, cã este oraºul adolescenþei
sale ºi al primului sãrut.

”De altfel, câteva secvenþe
consistente ale acestei cãrþi se
petrec în Vãlenii de Munte. 

E un roman de dragoste, cele
douã personaje sunt Scriitorul
ºi Doctoriþa, dar din loc în loc
apare ºi Lucian Avramescu,
istorisind întâmplãri din viaþa
sa realã”, a declarat autorul.

“Romanul meu parcurge,
prin personajele sale, câteva
localitãþi – Sângeru, Vãlenii de
Munte, Ploieºti, Bucureºti,
Barcelona, din nou Sângeru.
Nu ºtiu dacã romanul va fi

lansat ºi la Barcelona, cu toate
cã nu exclud, dar, în celelalte
locuri de popas ale sufletului
meu, cu certitudine voi merge
cu aceastã carte în care ºi
Lucian Avramescu este perso-
naj”, a adãugat poetul ºi ro-
mancierul.

Ca invitat special a fost pro-
fesorul Emil Muºat care a
prezentat în premierã vocaþia
de prozator a poetului ºi pu-
blicistului Lucian Avramescu.

”N-am mai citit un roman
atât de viu, fiecare paginã o
cheamã pe cealaltã, de la
Frumoºii nebuni ai marilor
oraºe, al lui Fãnuº Neagu”,
spune profesorul ºi criticul 
literar Emil Muºat, cel care a
prezentat publicului cartea.  

Florina Ene, director al
Centrului Cultural al ora-
ºului, a declarat cu privire la
eveniment: 

”A fost un eveniment pentru
oraºul nostru, mai ales cã
autorul este unul dintre
cetãþenii sãi de onoare.
Reamintesc celor care au uitat
poate cã ºi Nicolae Iorga a fost
cetãþean de onoare al oraºului
de pe Teleajen, oraº în care
viaþa culturalã a existat mereu,
la un nivel exemplar”.

Romanul poetului Lucian Avramescu “Despre singurãtate”,
lansat în oraºul de suflet Vãlenii de Munte Luni, 18 iunie, 

în sala mare a Bibliotecii 
”Miron Radu
Paraschivescu” din Vãlenii
de Munte, a avut loc
lansarea romanului
”Despre singurãtate”, 
semnat de poetul Lucian
Avramescu. 

Primarul oraºului

Vãlenii de Munte,

FLORIN CONSTANTIN, 

a participat la lansarea

romanului, transmiþând 

felicitãri autorului: 

“Lucian Avramescu

este mereu binevenit la

Vãlenii de Munte ºi ne

bucurãm cu atât mai mult

cu cât opera sa se inspirã

ºi reprezintã ºi oraºul

nostru.  Îi urez mult 

succes în continuare ºi îi

mulþumesc pentru cã a

ales sã facã în oraºul 

nostru aceastã lansare!”

O nouã generaþie frumoasã absolvã liceul la Vãlenii de Munte
O nouã generaþie frumoasã de

absolvenþi de liceu ºi-a luat avânt în
viaþã, spre instituþii de învãþãmânt
superior sau spre practicarea unei
meserii în viitoarele locuri de
muncã. 

Vã prezentãm câteva imagini foto
de la festivitãþile emoþionante cu
care ne obiºnuiesc an de an elevii
de la Colegiul Naþional “Nicolae Ior-
ga” ºi de la Liceul Tehnologic Agro-
montan “Romeo Constantinescu”,
bineînþeles, în evenimente separate
, dar cu aceeaºi inimã înflãcãratã ºi
cu aceleaºi vise îndrãzneþe de ado-
lescent gata sã intre în viaþã. 

Acum, absolvenþii de liceu se aflã
în examenul maturitãþii, bacalaurea-
tul, prilej cu care le urãm baftã ºi
succes la acest examen ºi la cele
care-i aºteaptã mai departe.

Adresãm, de asemenea, mulþu-
miri cadrelor didactice ºi pãrinþilor
ce au contribuit la formarea tine-
rilor liceeni ca oameni de valoare ai
comunitãþii din Vãlenii de Munte.

Colegiul Naþional “Nicolae Iorga” Liceul Tehnologic Agromontan 
“Romeo Constantinescu”
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Primarul 
Florin Constantin 
a participat la lucrãrile
Comisiei de Transport ºi
Infrastructurã a Camerei
Deputaþilor, ce s-a
desfãºurat la jumãtatea
lunii iunie, la Sinaia.

Principala temã a dis-
cuþiilor, purtate de de-
putaþii din comisie, între
care ºi Laura Moagher,
deputat de Prahova, îm-
preunã cu ministrul Trans-
porturilor, Lucian ªova,
însoþit de Ion Iordã-
chescu, secretar de stat ºi
Narcis Neaga, director
general al Companiei Na-
þionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere a
fost “Strategia de dez-
voltare a infrastructurii
rutiere în judeþul Pra-
hova, în analiza Minis-
trului Transporturilor.”

Au participat, de ase-
menea, Bogdan Toader,
preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, dar ºi
reprezentanþi ai Prefec-
turii ºi ai unor localitãþi
prahovene - Comarnic,
Buºteni ºi Valea Doftanei.

În cadrul acestei ºe-
dinþe au fost dezbãtute ºi
chestiuni legate de con-
strucþia în parteneriat pu-
blic — privat a Autostrãzii
Comarnic — Braºov, dar ºi

posibilitatea efectuãrii
lucrãrilor de reparaþii la
drumurile naþionale, de
cãtre administraþiile pu-
blice locale ale cãror
unitãþi administrativ-terito-
riale sunt strãbãtute de
acestea. 

Membrii comisiei ºi-au
exprimat susþinerea pri-
vind promovarea unei
propuneri legislative re-
feritoare la reglementarea
creãrii unui parteneriat
între unitãþile administra-

tiv-teritoriale ºi consiliile
judeþene, fãcând posibilã
reabilitarea infrastructurii
rutiere din interiorul loca-
litãþilor, fapt ce ar fi bene-
fic ºi pentru oraºul nostru. 

Discuþiile au atins ºi

posibilitatea realizãrii, în

perspectivã, a unor va-

riante ocolitoare de loca-

litãþi, printre care ºi o cen-

turã ocolitoare a oraºului

Vãlenii de Munte.

Primarul Vãleniului a participat la lucrãrile Comisiei
de Transport ºi Infrastructurã a Camerei Deputaþilor

Ambasadorul Poloniei, în vizitã la Vãlenii de Munte

Discuþiile s-au axat pe
extinderea colaborãrii bila-
terale economice, culturale
ºi educaþionale, primarul
Florin Constantin declarân-
du-se deschis continuãrii
bunelor relaþii, dar ºi unor
noi colaborãri fructuoase
cu parteneri din Polonia.

Pe de altã parte, având
în vedere cã Prahova are
potenþial ºi în ceea ce

priveºte cultivarea pomilor
fructiferi, discuþiile au
reliefat ºi necesitatea dez-
voltãrii pomiculturii în
zona Vãlenii de Munte, pre-
cum ºi valorificarea fructe-
lor ºi dezvoltarea unor cen-
tre de colectare. 

În acest context, s-a
menþionat cã mãsurile pro-
puse vor avea efecte pozi-
tive pentru locuitorii din

zonã, existând posibilitatea
înfiinþãrii de noi locuri de
muncã atât la fabricile de
procesare, cât ºi la renumi-
tul producãtor de bãuturi
rãcoritoare din oraºul Vã-
lenii de Munte, care este
cel mai mare investitor
polonez din România.

Preºedintele Tymbark a
precizat cã fabrica se va
extinde ºi în viitorul apropi-
at printr-un proiect în va-
loare de 25 de milioane de
euro care presupune con-
struirea unui depozit auto-
matizat.

Întrevederea a fost ur-
matã de vizita la fabrica

unuia dintre cei mai mari

investitori polonezi în

România-Tymbark Maspex.

În aceeaºi zi, la Ploieºti,

ambasadorul Poloniei, în-

soþit de importantul între-

prinzãtor polonez în Ro-

mânia, preºedintele Tym-

bark Maspex, s-a întâlnit cu

prefectul Mãdãlina Lupea,

cu preºedintele Consiliului

Judeþean Prahova, Bogdan

Toader, cu primarul Ploieº-

tiului, Adrian Dobre ºi  cu

Mihaela Hristache, director

al Camerei de Comerþ ºi

Industrie Prahova.

Excelenþa sa Ambasadorul Republicii Polone,
Marcin Wilczek, a vizitat oraºul Vãlenii de Munte, în
data de 20 iunie, având loc o întrevedere, la sediul
Primãriei, cu primarul Florin Constantin, la care a
participat ºi preºedintele grupului Maspex România,
Krzysztof Grabowsky. 

În partea de nord a oraºului se mon-
teazã stâlpii de iluminat public, conturân-
du-se o nouã ºi elegantã formã de iluminat,
odatã cu trecerea în subteran a tuturor
cablurilor de utilitãþi. Artera ce traverseazã
localitatea, Bulevardul Nicolae Iorga ºi
Strada ªtefan cel Mare va cãpãta un contur
european prin introducerea acestei soluþii
moderne de eliminare a cablurilor
de la suprafaþã ºi a
vechilor stâlpi de 
electricitate, Vãlenii
de Munte fiind printre
primele oraºe 
din þarã care 
o aplicã.

Iluminat modern 
pe artera principalã 

a oraºului

L ucrãri edilitare de
amploare în Cartierul

Valea Gardului. În toatã zona se
amenajeazã drumurile cu rigole
betonate, cu scopul de a colecta
apa pluvialã ºi a o dirija, pentru
combaterea fenomenelor de 
inundare semnalate în cartier. 

Amenajare cu rigole 
la Valea Gardului
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CSO Teleajenul Vãlenii de Munte,
evoluþie frumoasã în Liga A
Prahova ºi Cupa României

Bilanþ meritoriu
al echipei de fotbal
a oraºului, la
tragerea liniei
dupã sezonul com-
petiþional 2017-
2018. CSO
Telejenul Vãlenii
de Munte a ocupat
locul 5 în Liga A
Prahova, dupã ce
a învins în ultima
etapã, pe 9 iunie,
cu 4-1, echipa
Unirea Teleajen
Ploieºti. 

Cu o linie de
clasament 17 vic-
torii, 3 egaluri ºi 10
meciuri pierdute,
golaveraj pozitiv
62-43 ºi 54 de

puncte, echipa din
Vãleni a încheiat
campionatul pe
locul 5, menþinân-
du-se între
echipele de elitã
ale “judeþului”. 

Cu perspective,
aºteaptã iubitorii
fotbalului din oraº,
de a urca spre
podium, perfor-
manþã, de ce nu?,
la îndemâna jucã-
torilor noºtri. 

ªi în Cupa
României, echipa
vãlenarilor a ajuns
într-o fazã supe-
rioarã, a sferturilor
de finalã, unde,
întâlnind

Petrolistul
Boldeºti, a termi-
nat la egalitate,
fiind eliminatã, cu
neºansã, la loteria
penaltiurilor.
Golgeterii echipei
în ediþia de campi-
onat recent
încheiatã au fost
Gabriel Cruceru,
cu 10 goluri mar-
cate ºi Liviu
Gheorghe Cernea,
cu 9 realizãri. 


