
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. 280.345
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Ziua Naþionalã a României 
este prilej de mare bucurie 

pentru toþi românii.

FLORIN CONSTANTIN, 
primarul oraºului 
Vãlenii de Munte,

transmite 
tuturor locuitorilor 

oraºului 
un cãlduros

La Mulþi Ani 
plini de 

realizãri! 

Aniversarea CENTENARULUI
MARII UNIRI ne îndeamnã la
reflectarea mai atentã asupra
sentimentului de unitate ºi 
identitate naþionalã, simbol al 
libertãþii de gândire, de expri-
mare, al libertãþii conºtiinþei. 

Astfel, Ziua Naþionalã a României
va fi sãrbãtoritã sâmbãtã, pe 1 De-
cembrie 2018, la Vãlenii de Munte,
printr-o serie de manifestãri cul-
tural-artistice ºi ceremonii.

ORA 12:00 – Simpozion ”Visul
care a dãinuit 100 de ani!” – în
sala mare a Centrului Cultural,
activitate organizatã în partene-
riat cu Colegiul Naþional ”Nicolae
Iorga”

VISUL CARE A DÃINUIT
100 DE ANI!

Douã dintre acestea
sunt foarte aproape de
încheiere ºi darea în
folosinþã, în timp ce
altele vin din urmã ºi
devin prioritãþi.

La Colegiul
Naþional “Nicolae
Iorga” are loc amena-
jarea fostului atelier
ºcoalã într-un corp de
clãdire care va

cuprinde 10 sãli de
clasã, pentru a se putea
cuprinde întregul pro-
ces de învãþãmânt 
într-un singur schimb,
de dimineaþã. 

Lucrãrile au mers
într-un ritm susþinut,
aflându-se acum, “pe
ultima sutã de metri”.

De asemenea, se
încheie ºi lucrarea la
sistemul de cana-
lizare din sudul ora-
ºului, pe segmentul de
la intrarea DN1 dinspre
Ploieºti ºi pânã la gira-
toriul de la Magazinul
Lidl. 

Investiþii mari în prag de finalizare, la Vãlenii de Munte
Oraºul Vãlenii de Munte cunoaºte
o serie de investiþii de anvergurã,
în execuþie, la momentul prezent. 

Festivalul Naþional de Folclor 

“DOR DE MUNTE” - Ediþia a V-a

Duminicã,  2 decembrie, 
ora 14:00, vã invitãm la Centrul
Cultural Vãlenii de Munte, la cea
de-a V-a ediþie a Festivalului
Naþional de Folclor 
“Dor de Munte”. 

Sâmbãtã, 8 decembrie:

Festivalul Naþional 
Coral de Colinde "LERU-II LLER!"
Consiliul Local ºi Primãria

oraºului Vãlenii de Munte,
împreunã cu Centrul Cultural
vã invitã sâmbãtã, 8 decem-

brie 2018, ora 16:00, sã vã
bucuraþi sufletele într-o atmos-
ferã plinã de liniºte ºi pace a
Sãrbãtorilor de iarnã, în cadrul
Festivalului Naþional Coral de
Colinde "LERU-I LER!".

Rafinamentul interpretãrii,
frumuseþea repertoriului abor-
dat, eleganþa ºi carisma
coralelor sunt "ingredientele"
unui concert de succes, pregãtit
sã creeze magia Crãciunului, de
neratat pentru iubitorii artei
muzicale de înaltã calitate. 

Concursul 

"Cel mai bun 

producãtor 

de þuicã"

Decernarea titlurilor

“Cetãþean de

onoare” al oraºului

Vãlenii de Munte

"Nicolae Iorga

în presa de

acum 100 de

ani"

PAGINA 4

PAGINA 3PAGINA 2PAGINA 4

1 Decembrie - Centenarul Marii Uniri

ORA 14:00 – Ceremonie oficialã
de Ziua Naþionalã a României, la
Monumentul Eroilor din Parcul
Eroilor:

 Salutul drapelului de luptã;
 Intonarea Imnului de Stat 
al României;
TE DEUM – ceremonial 
religios;
 Semnificaþia zilei de 
1 Decembrie –prof. Claudia Lupu;
 Alocuþiuni;
 Ceremonia oficialã de 
depunere de coroane de flori
la Monumentul Eroilor;
 Scurt moment artistic; 
 Parada militarã cu trupe ºi
tehnicã de luptã, pe acorduri de
fanfarã.
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Festivalul Tuicii 

la Vãlenii de MunteTimp de trei zile, între
2 - 4 noiembrie 2018, a
avut loc celebrul Festival
al Þuicii, ajuns la cea de-a
XXI-a ediþie.

Platoul pieþei oraºului a
fost plin de standuri de
unde vizitatorii au putut
cumpãra celebra þuicã sau
sortimente de pãlincã, vi-
ºinatã sau afinatã, produse
tradiþionale - pastramã, afu-
mãturã, brânzeturi ºi tot fe-
lul de podoabe, obiecte ves-
timentare sau de uz casnic. 

“FRAÞII” din
Franþa ºi
Republica Moldova

O prezenþã deosebitã la
Serbãrile Toamnei 2018 -
Festivalul Þuicii a constituit-o
delegaþia francezã din ora-
ºul înfrãþit Eaubonne, ca ºi
prezenþa fraþilor noºtri de la
Cimiºlia. 

Au fost oaspeþii Vãle-
niului, la marea sãrbãtoare
a toamnei, Herve Collet,
viceprimar al oraºului Eau-
bonne, împreunã cu Radu

Nicolae ºi Emilia Stanciu

Fleiser, preºedinte ºi secre-

tar al Asociaþiei Eaubonne-

România, dar ºi interpretul

de muzicã Thierry Leclerc,

care a susþinut ºi un recital

pe scena Centrului Cultural

Vãlenii de Munte.

De asemenea, au partici-

pat la toate momentele fru-

moase prilejuite de Ser-

bãrile Toamnei ºi reprezen-

tanþii oraºului Cimiºlia, con-

silieri locali ºi funcþionari ai

primãriei. 

Consiliul Local a aprobat,
prin HCL 89/ 2018
decernarea acestui titlu ºi, 
la ceremonia de deschidere 
a sãrbãtorii, pe 2 noiembrie, 
în ovaþiile unei sãli pline la
Centrul Cultural Vãlenii de
Munte, primarul Florin
Constantin le-a acordat
distincþia de “Cetãþean de
Onoare” al Oraºului Vãlenii
de Munte: 

 Ministrului Afacerilor
Externe al României, strãluci-
tului diplomat Teodor Meleº-
canu, cel care în calitate de sena-
tor pe Colegiul Valea Telejenului
s-a implicat în numeroase
proiecte legate de oraºul nostru,
fiind ºi acum prezent între vãle-
nari la evenimentele majore ale
urbei.

 Poetului basarabean
Valeriu Matei, simbol al
reunirii românilor de pe cele
douã maluri ale Prutului ºi
prezenþã constantã, marcantã ºi
plinã de implicare la fiecare
ediþie e Universitãþii Populare
“Nicolae Iorga”, de la Vãlenii de
Munte ºi la alte manifestãri cul-
turale din oraº.

 Cântãreþului Paul Ciprian
Surugiu (Fuego), îndrãgit inter-
pret de muzicã uºoarã ºi etno,
în toatã þara, vãlenar prin
adopþie, întotdeauna oferindu-le
vãlenarilor recitaluri la eveni-
mente.

 Chestorului de poliþie
Sorin Oprea, nãscut la Vãlenii
de Munte, fost ºef al Inspec-
toratului Judeþean de Poliþie
(2009-2011) ºi vreme de 7 ani
directorul Agenþiei Naþionale
Antidrog.

Ceremonia a fost una de
excepþie, alte personalitãþi
locale aducând fiecãruia dintre
cei premiaþi un elogiu, la care
toatã sala a aplaudat frenetic. 

Pe ministrul Meleºcanu l-a
elogiat preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova, Bogdan

Toader, pe Valeriu Matei - direc-
torul Direcþiei pentru Culturã
Prahova, Constantin Stere, pe
Fuego l-a prezentat deputatul
Andrei Nicolae, chestorului
Sorin Oprea i-a fãcut un lauda-
tio profesorul Emil Muºat, iar
profesorului de fizicã ªtefan
Crivãþ, bunul sãu prieten,
istoricul Ion Bocioacã. Momente
deosebite pentru oraºul nostru!

Decernarea titlurilor “Cetãþean de onoare” 
al oraºului Vãlenii de MunteCinci personalitãþi 

de loc din oraºul
Vãlenii de Munte sau
care au o activitate
importantã legatã de
oraºul nostru au primit
titlul de “Cetãþean de
Onoare”, cu prilejul
Serbãrilor Toamnei 
2018 - Festivalul Þuicii. 

 Profesorului de fizicã ªTEFAN CRIVÃÞ, de loc din
Homorâciu, dar vãlenar prin excelenþã, dedicat oraºului
pe care nu l-a pãrãsit de când s-a stabilit aici, dupã ter-
minarea facultãþii ºi dedicat profesiei de dascãl, predând
vreme de 48 de ani numai la Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga”, al cãrui director a fost din 1991 pânã în 2003, iar ca
ºi consilier local a activat vreme de 10 ani.

<<Sunt fericit pentru cã

oraºul Vãlenii de Munte

are asemenea persona-

litãþi precum cele care au

primit acum distincþia de

“Cetãþean de Onoare” ºi

mã bucur cã administraþia

localã, prin mine personal,

a reuºit sã-i rãsplãteascã

moral cu acest titlu, ca

expresie a respectului ºi

dragostei pe care le poartã

comunitatea localã acestor

oameni deosebiþi>> 

FLORIN
CONSTANTIN,
primar Vãlenii 
de Munte:
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În cadrul Serbãrilor Toamnei,
vineri, 2 noiembrie, a avut loc ºi
Concursul ”Cel mai bun producãtor
de þuicã ºi alte bãuturi alcoolice”,
care a devenit un eveniment de mare
interes ºi care face parte din tradiþia
localã.

La ediþia din acest an s-au înscris în
competiþie 10 producãtori, cu un
numãr de 26 de probe.

Structura pe categorii de bãuturi 
participante se prezintã astfel:

Þuicã – 13 probe
Palincã – 12 probe
Rachiu de tescovinã – 1 probã

Concursul de þuicã a fost organizat
impecabil de staful Consiliului Local ºi al
Primãriei Vãlenii de Munte ºi s-a
desfãºurat sub patronajul Asociaþiei
Degustãtorilor Autorizaþi din România.
Pregãtirea concursului s-a realizat în
mod exemplar, prin colectarea clarã a
datelor de identificare, respectiv tipul de
produs, nivelul concentraþiei alcoolice,
anul de producere ºi producãtorul.
Echipa de deservire, alcãtuitã din eleve
ale Liceului Tehnologic Agromontan
”Romeo Constantinescu”, a reuºit pre-
zentarea probelor pentru degustare 

într-un mod constant ºi ritmic, asigurând
în acelaºi timp, secretizarea eºantioa-
nelor.

Comisia de jurizare a fost alcãtuitã
din cinci membri A.D.A.R., degustã-
tori experþi, care prin profesionalism
ºi competenþã a asigurat evaluarea
corectã a tuturor probelor înscrise în
concurs. Componenþa Comisiei a fost
urmãtoarea:

PREªEDINTE – Mihai Baniþã, 
MEMBRI: Delia Stãtescu, Lorena

Stoian Deaconu, Cristian Tudor ºi Diana
Pavelescu.

Pentru aprecierea probelor din con-
curs s-a utilizat o fiºã specialã de notare,
cu punctaj de la 0 la 100 de puncte. În
funcþie de punctajul final, calculat pe
baza mediei aritmetice, s-au acordat
urmãtoarele medalii:

PREMII PRODUCÃTORI:
1. STATE GEORGE, din comuna

Vãrbilãu, Prahova: 3 medalii de aur, 
2 medalii de argint

2. VOICU VALENTIN, din comuna
Dumbrãveºti, Prahova: 2 medalii de aur,
2 medalii de argint

3. MÃRCULESCU MIHAIL, din
comuna Teiºani, Prahova: 2 medalii de
aur, 1 medalie argint

4. TRANDAFIR GEORGE, Vãlenii 
de Munte, Prahova: 1 medalie de aur, 
1 medalie argint, 1 medalie bronz

5. HAGIU VALERIAN, din comuna
Bãsceni, Buzãu: 1 medalie de aur

6. STOICA FLORICA, din comuna
Predeal-Sãrari, Prahova: 2 medalii de
argint, 1 medalie de bronz

7. SPULBER GABRIEL, Vãlenii de
Munte, Prahova: 2 medalii de argint, 
1 medalie de bronz

8. ILIE VASILE, din comuna
Chiojdeanca: 2 medalii de argint

9. IONIÞÃ CÃTÃLIN, din Râmnicu-
Sãrat, 1 medalie de bronz

10. BRÃGEA MARIN, din comuna
Gura Vitioarei, Prahova: 1 medalie de
bronz

Concursul "Cel mai bun producãtor de þuicã"

Pace ºi prune, boierilor!

Liliana Mareº, 

viceprimar: 

“La fel ca ºi în anii trecuþi,
când s-a achitat bine de 
sarcina acþionãrii pentru
deszãpezire în sezonul rece,
administraþia oraºului
Vãlenii de Munte a fãcut
demersurile necesare ºi are
asigurate din vreme stocurile
de materiale antiderapante,
nisip ºi sare, pentru sezonul
rece 2018-2019”.

Autoritãþile reamintesc, în

acest sens, instituþiilor publice,

firmelor ºi cetãþenilor care îºi au

sediul, puncte de lucru, obiec-

tive, respectiv locuiesc în oraºul

Vãlenii de Munte, cã au anumite

obligaþii, de a acþiona în zona pro-

prietãþilor inclusiv sã înde-

pãrteze zãpada ºi gheaþa de pe

trotuarele din dreptul imobilelor

ºi incintelor în care îºi desfãºoarã

activitatea, ori în care locuiesc

sau pe care le folosesc. 

Fragment din HOTÃRÂREA
CL NR. 4/2018 privind apro-
barea Programului de gospo-
dãrire ºi înfrumuseþare al
oraºului pe anul 2018 

VI. OBLIGAÞIILE 

INSTITUÞIILOR PUBLICE, ALE 

OPERATORILOR ECONOMICI

ªI ALE AUTORITÃÞILOR

ADMINISTRAÞIEI PUBLICE
...
f) sã efectueze ºi sã menþinã

curãþenia trotuarelor, a pãrþii
carosabile a strãzii sau a drumu-
lui, a locurilor de parcare pe care
le folosesc ºi sã îndepãrteze zãpa-
da ºi gheaþa de pe trotuarele din
dreptul imobilelor ºi incintelor în
care îºi desfãºoarã activitatea; 

VII. OBLIGAÞIILE
CETÃÞENILOR ªI ASOCIAÞI-
ILOR DE PROPRIETARI

...
e) îndepãrtarea zãpezii ºi

gheþii de pe trotuarele din drep-
tul imobilelor în care locuiesc
sau pe care le folosesc în alte
scopuri;

Stocurile de materiale antiderapante
pentru oraº sunt asigurate

Primãria ºi-a luat din vreme

mãsurile de acþiune în cazul

ninsorilor ºi a altor fenomene

legate de sezonul rece, în ceea 

ce priveºte menþinerea

stãrii bune a strãzilor ºi 

aleilor pietonale. 

Pagini realizate cu sprijinul doamnei FLORINA ENE,

director Centrul Cultural Vãlenii de Munte

Târgul Tradiþional de Crãciun
la Vãlenii de Munte

De Sfântul Nicolae, 
pe 6 decembrie, la ora
17.30, se deschide oficial
Târgul Tradiþional de
Crãciun la Vãlenii de
Munte, eveniment 
ce se va derula pânã
aproape de sfârºitul 
anului. 

Evenimentul de deschi-
dere va cuprinde întregul
oraº: în acordurile “Fanfarei
lui Moº Crãciun”, se va
desfãºura o paradã a tineri-
lor în costumaþie de Sãr-
bãtori, pe Bulevardul Ni-

colae Iorga, de la Garã pânã
în centru, la Parcul de la
Monument. 

Acolo va avea loc cere-
monia de aprindere a
luminilor pentru Sãrbãto-
rile de Iarnã în oraº ºi un
concert.

Concertele vor conti-
nua în oraº, în luna
decembrie,  în zilele de
14 (vineri), 15 (sâmbãtã),
22 (sâmbãtã), 23
(duminicã), 24 (luni,
Ajunul Crãciunului) 
ºi 27 decembrie (joi, 
Sf. ªtefan).   

Foto
arhivã
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În luna noiembrie, îi transmitem
“LA MULÞI ANI!” doamnei 

MARIA PETRE, la împlinirea 
frumoasei vârste de 90 de ani!

Susþinut de primarul
oraºului Vãlenii de
Munte, Florin Constantin,
Consiliul Local ºi de
Centrul Cultural Vãlenii
de Munte, Festivalul
Naþional de Folclor „Dor
de Munte” reprezintã o
invitaþie de a ne apropia de
cultura ºi civilizaþia tradiþio-
nalã.

Scopul festivalului - con-
servarea, valorificarea ºi
promovarea patrimoniului
material ºi  imaterial. 

Pe scenã vor evolua
concurenþi din toatã þara
ºi  vor aborda un reperto-
riu strict din zona pe care
o reprezintã, constând în:
cântec doinit, doinã sau ba-
ladã (fãrã acompaniament
orchestral) ºi un cântec
interpretat cu acompania-
ment orchestral. 

Vom sãrbãtori CENTE-
NARUL MARII UNIRI
printr-un recital extraordi-

nar. În recital: Mariana
Muºa Trãscãu, Traian Frâncu,
Adriana Deaconu ºi An-
drada Betej (cãºtigãtoarea
trofeului ”Dor de Munte” -
2017), acompaniaþi de
Orchestra de Folclor a
Filarmonicii ”Paul Con-
stantinescu” - Ploieºti.

Concursul va fi organizat
pe douã categorii de vârstã: 
8 - 14 ani ºi  15 - 25 ani. În ca-
drul Festivalului Naþional de
Folclor “Dor de Munte” vor
participa un numãr de 14
concurenþi din þarã ºi 6 con-
curenþi din judeþul Prahova, 

câte 10 concurenþi pentru
fiecare categorie.

Festivalul “Dor de
Munte”, devenit tradiþie, îºi
propune în fiecare an desco-
perirea ºi valorificarea cân-
tecului ºi portului popular
românesc, aducând în faþa
publicului din Vãlenii de
Munte tineri talentaþi din
toatã þara, interpreþi de cântec
popular aflaþi în plinã ascensi-
une pentru iubitorii folcloru-
lui autentic românesc! 

Festivalul Naþional de Folclor 
“DOR DE MUNTE” - Ediþia a V-a

Duminicã,  
2 decembrie, ora 14:00,
vã invitãm la Centrul
Cultural Vãlenii 
de Munte, la cea de-a 
V-a ediþie a Festivalului
Naþional de Folclor 
“Dor de Munte”.

Gala Laureaþilor 
se va desfãºura în

aceeaºi zi, începând 
cu ora 16.30

Festival “Dor de Munte” -  ediþia 2017

Expoziþia “Nicolae Iorga în

presa din prima jumãtate a 

secolului XX” a fost alcãtuitã de

reputatul grafician ploieºtean

Nicolae Ioniþã - prezent la

vernisaj, marþi, 27 noiembrie, ora

10.00, alãturi de preºedintele

UZPR Prahova, Claudius Dociu. 

Lucrãrile expuse vor putea fi

admirate la Centrul Cultural Vã-

lenii de Munte pânã la sfârºitul

acestui an, alãturi de o colecþie

de ediþii rare ale cãrþilor savan-

tului. 

Vernisajul a prefaþat un sim-

pozion dedicat savantului Nicolae

Iorga ºi un concurs de eseuri cu

tema "UN IDEAL, UN CREZ ªI 

O DORINÞÃ!", la care au partici-

pat elevi ai Colegiului Naþional

"Nicolae Iorga" ºi ai Liceului

Tehnologic Agromontan "Romeo

Constantinescu" din localitate.

Centrul Cultural Vãlenii de
Munte,, în parteneriat cu Filiala

Prahova a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România 
vã invitã la vernisajul unei

expoziþii de graficã dedicatã
savantului Nicolae Iorga.

NICOLAE IORGA ÎN PRESA 
DE ACUM 100 DE ANI

Ediþia a V-a a
Festivalului Naþional de
Folclor "DOR DE
MUNTE"  are anul 
acesta douã jurii:

 Juriul specia-
liºtilor din domeniul
etnomuzicologiei
româneºti

 Juriul presei
scrise din judeþul
Prahova.

Florin Constantin, 
primarul oraºului ºi Consiliul

Local Vãlenii de Munte 
ureazã tuturor celor care poartã

numele Sfântului Andrei multã

sãnãtate ºi împliniri  alãturi

de cei dragi!

LA MULÞI ANI!

Românii îl sãrbãtoresc, pe 30 noiembrie, pe Sf. Andrei
În anul 1997,

Sfântul Andrei a fost
proclamat ”Ocro-
titorul spiritual al
României”.

Sfântul Apostol
Andrei a fost fratele
Sfântului Petru, ºi
împreunã au fost primii
ucenici ai lui Hristos.
Dupã pogorârea Sfân-
tului Duh, prin tragere
la sorþi, Apostolii au
primit teritoriile unde
urmau sã predice.

Astfel, Sf. Apostol
Andrei va predica în
Scytia ºi Asia Micã.
Acesta a fost martirizat
la Patras, în Grecia. Nu
se cunoaºte cu exacti-
tate anul morþii sale, se
presupune cã ar fi fost
în timpul uneia dintre
persecuþiile lui Nero
(54-68) sau Diocleþian
(81-96). Potrivit
tradiþiei, a fost rãstignit
pe o cruce în formã de
X. Sf. Andrei este ºi

primul dintre apostoli

care a propovãduit

Evanghelia la geto-daci,

pe teritoriul Dobrogei,

motiv pentru care este

considerat creºtinã-

torul poporului român. 

 De Sfântul Andrei

se pune grâu la încolþit.

Mai ales fetele de mãri-

tat fac acest lucru. Dacã

grâul creºte des ºi fru-

mos, înseamnã cã au

soartã bunã.
O viaþã frumoasã ºi bucurii 

trãite ºi de acum înainte 
alãturi de cei dragi. 

Data naºterii - 11 noiembrie 1928

Primãria Vãlenii
de Munte continuã
aceeaºi frumoasã
tradiþie, de a rãs-
plãti cu tort, flori,
cu o diplomã ºi un

plic cu premii în
bani, pe toþi vãle-
narii venerabili
atunci când împli-
nesc vârstele de 
90 ºi 100  de ani.  

Siteul oficial al admi-
nistraþiei locale a
oraºului Vãlenii de
Munte vã oferã toate
noutãþile legate de activi-
tatea Primãriei ºi a

Consiliului Local Vãlenii
de Munte, anunþuri,
buget, puteþi afla infor-
maþii legate de Urba-
nism, Starea civilã, Taxe
ºi Impozite, etc... 


