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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)
Sãrbãtori fericite, speranþã
într-un viitor mai bun, bucurii,
sãnãtate ºi sã petreceþi aceste clipe
magice alãturi de cei dragi
vã doresc tuturor locuitorilor
oraºului Vãlenii de Munte!

Investiþiile în modernizarea oraºului
continuã ºi în anul 2019
Recent, a fost aprobat bugetul local al oraºului Vãlenii de
Munte pentru anul 2019.
Legislativul local a analizat ºi
aprobat, la propunerea primarului Florin Constantin, inclusiv
lista lucrãrilor de reparaþii ºi
investiþii care sunt programate a

se realiza în acest an. Analizând
numãrul mare al proiectelor, precum ºi valoarea ºi anvergura lor,
putem spune cã bugetul pentru
anul 2019 este unul bun, iar planurile administraþiei conduse de
cãtre edilul localitãþii sunt ambiþioase.
Nu rãmâne decât sã le urãm
celor care conduc destinele

Picãtura de viaþã

ªi de data aceasta, la ultima acþiune de donare de
sânge organizatã la Vãlenii
de Munte, au participat
mulþi oameni dornici sã-ºi

ajute semenii oferindu-le
“picãtura de viaþã”, generic
sub care se desfãºorã periodic aceste acþiuni.

Cu lumânãri aprinse
ºi sufletul curat sã
spunem împreunã
HRISTOS A ÎNVIAT!

FLORIN CONSTANTIN, primarul oraºului
Vãlenii de Munte

oraºului sã aibã putere de
muncã ºi sã realizeze tot ceea ce
ºi-au propus.
ÎN PAGINA 3, vã prezentãm
investiþiile pe anul 2019 ºi
bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2019 cu estimãri pe
anii 2020-2022

Sãrbãtori Pascale binecuvântate!

Sfintele Paºti - cea mai importantã sãrbãtoare a creºtinãtãþii!
Credincioºii prãznuiesc,
pe 28 aprilie, Sfintele Paºti cea mai importantã sãrbãtoare a creºtinãtãþii - moment
pe care-l aºteaptã, cu deosebitã emoþie, de luni de zile.
Pentru prima datã Paºtele a
fost sãrbãtorit în jurul anului
1400 înainte de Hristos.
Sãrbãtoarea Paºtelui
poate fi asociatã cu primãvara. Retrezirea
naturii la viaþã simbolizeazã noua viaþã
pe care creºtinii au
câºtigat-o prin crucificarea ºi Învierea lui Iisus.

Paºtele creºtin este similar cu
douã tradiþii antice: una evreiascã ºi alta pãgânã. Ambele
tradiþii sãrbãtoresc Învierea,
trezirea la viaþã.
De regulã, Paºtele ortodox
ºi cel catolic se sãrbãtoresc la
date diferite.
De ce?

Întrucât calcularea datei la
care creºtinii sãrbãtoresc Paºtele þine de douã fenomene naturale, unul cu datã fixã echinocþiul de primãvarã, iar
altul cu data schimbãtoare luna plinã.
Aceasta din urmã face ca
data Paºtelui sã varieze în
fiecare an. Biserica Catolicã se
raporteazã la echinocþiul de
primãvarã dupã calendarul
gregorian, în timp ce
Biserica Ortodoxã calculeazã acelaºi eveniment
astronomic dupã calendarul iulian, pe stil vechi.

continuare în PAGINA 4
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Vãlenii de Munte - Administraþie

1 Mai - Ziua Internaþionalã a Muncii
În anul 1889, Congresul Internaþionalei Socialiste a decretat 1 MAI
- Ziua Internaþionalã a Muncii, în
memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemoratã prin manifestaþii muncitoreºti. În România, aceastã zi a
fost sãrbãtoritã pentru prima datã
de cãtre miºcarea socialistã în
1890. În perioada regimului comunist, de 1 Mai autoritãþile organizau

manifestaþii uriaºe pe marile bulevarde. Acum, oamenii se bucurã
de acest eveniment sãrbãtorindu-l
în aer liber, la iarbã verde, la mare
ori la munte, delectându-se cu
mâncãrurile tradiþionale: mici ºi
bere. Guvernul a stabilit ca ziua
30 aprilie sã fie zi liberã.
Acesteia i se alãturã alte cinci
zile: 26, 27, 28, 29 aprilie ºi 1 Mai,
astfel cã vacanþa va dura 6 zile!

Controale în târguri, pieþe ºi abatoare
înainte de Sfintele Paºti

Începe “Marea Asfaltare”
S-a semnat contractul
pentru o serie de lucrãri
de asfaltare ce se vor
derula anul acesta, în
oraºul Vãlenii de Munte.
Prioritare vor fi strãzile
pe care Hidro Prahova va

termina de introdus
canalizarea - Berevoieºti,
Pictor Grigorescu, Ghiduleºti (parþial), precum
ºi cele la care sunt ridicate capacele de
canalizare - Frumoasa,

Alexandru Vlahuþã,
Alunilor, Barbu ªtefãnescu Delavrancea.
ªi alte strãzi din localitate, unde sunt necesare
lucrãri, vor fi cuprinse în
programul de asfaltare.

Încã de la începutul lunii,
inspectorii Direcþiei Sanitar-Veterinare ºi pentru Siguranþa Alimentelor (DSVSA) Prahova au demarat controale tematice în târguri,
pieþe agroalimentare, dar ºi în
unitãþi de tãiere, procesare, depozitare ºi comercializare a
cãrnii, sub genericul ”ACÞIUNEA
MOV” (MIEL, OUÃ, VIN).
“Aceste controale, parte din
ele fiind fãcute împreunã cu

inspectorii Oficiului Judeþean
pentru Protecþia Consumatorului,
vor urmãri cum sunt respectate
condiþiile sanitar-veterinare, dar
ºi alte prevederi ale legii. Vor fi
verificate produsele din carne,
ouãle, peºtele, produsele de patiserie, pentru a ne asigura cã sãnãtatea consumatorilor nu este pusã
în pericol”, a precizat directorul
executiv al DSVSA Prahova, dr.
Mihai Terecoasã.

Al treilea teren de sport modern,
realizat la ªcoala Gimnazialã
“Inginer Gheorghe Pãnculescu”
Foto arhivã

Ziua Veteranilor de Rãzboi
De mai mulþi ani,
ziua de 29 aprilie a fost
declaratã ”Ziua Veteranilor
de Rãzboi”, pentru cinstirea
celor care au pus datoria
faþã de patrie mai presus de
propria viaþã.
Potrivit tradiþiei, în aceastã
zi, în toate garnizoanele de dislocare ale marilor unitãþi ºi
unitãþile din compunerea Forþelor Terestre se organizeazã
ceremonii militare ºi religioase
pentru cinstirea celor care, cu
demnitate ºi patriotism, au luptat pentru þarã în conflictele
armate.
În urmã cu 117 ani, la 29
aprilie 1902, regele Carol I a
instituit titlul de ”Veteran de
Rãzboi” în onoarea comba-

tanþilor acoperiþi de glorie pe
redutele
Rãzboiului
de
Independenþã. Aceastã zi a
devenit, din anul 2007, ”Ziua
Veteranilor de Rãzboi”, în
semn de recunoaºtere a meritelor acestora pentru apãrarea
independenþei, suveranitãþii ºi
integritãþii
teritoriale
a
României. Basarabia, Bucovina, Odessa, Caucaz, Stalingrad, Crimeea, Ungaria,
Cehoslovacia, Prut, Nistru,
Dobrogea, Muntenia, Carei,
Satu Mare - iatã câteva dintre
fronturile pe care s-au jertfit
militarii români.
În urma celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, România a
înregistrat peste 900.000 de
morþi, rãniþi, invalizi, dispãruþi
ºi prizonieri.

La ªcoala Gimnazialã
“Inginer Gheorghe
Pãnculescu”, a fost realizat cel de-al treilea teren
de sport cu suprafaþã
modernã de joc, un teren
de handbal acoperit cu
tartan, alãturi de alte
douã date ºi ele în folosinþã recent, de baschet ºi
de fotbal, la fel modernizate ºi beneficiind de
suprafeþe artificiale
de cea mai bunã
calitate.

Amenajarea terenurilor
de sport face parte dintr-o
investiþie majorã derulatã
la ªcoala Gimnazialã
“Inginer Gheorghe Pãnculescu”, ce cuprinde extinderea ºcolii cu un corp
de sãli de clasã Parter +
Etaj. Prin extindere vor fi
realizate 10 noi sãli de
clasã.
Scopul este îmbunãtãþirea condiþiilor de învãþãmânt ºi organizarea
cursurilor într-un singur

schimb, de dimineaþã, un
proiect al primarului
Florin Constantin pentru
a cãrui realizare au loc
investiþii importante la
toate unitãþile de învãþãmânt din oraºul Vãlenii
de Munte.
De
asemenea,
în
cadrul investiþiei de la
ªcoala Gimnazialã “Inginer
Gheorghe
Pãnculescu” este reamenajatã parcarea instituþiei de
învãþãmânt.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE, EVENIMENT

Investiþiile în modernizarea oraºului
continuã ºi în anul 2019

INVESTIÞIILE PE ANUL 2019
1. Reabilitare, construire ºarpantã. Recompartimentare ºi
amenajãri interioare atelier ºcolar cu destinaþia sãli de clasã
Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga”
2. Lucrãri de recondiþionare
clãdire Str. Berceni, nr 1 (corp
clãdire ACR)
3. Execuþie Baza Sportivã
zona Sala de Sport
4. Reabilitare, reamenajare ºi
îmbunãtãþire condiþii de agrement Parcul Eroilor
5. SF, PT+Execuþie Patinoar
6. Proiect reamenajare ºi
modernizare parc dintre Primãrie ºi Centrul Cultural
7. Achiziþie ansamblu statuar
în Parcul dintre Primãrie ºi Centrul Cultural
8. Proiect Amenajare ºi
reabilitare stadion
9. Proiect reabilitare Muzeul
ªtiinþele Naturii
10. Se continuã extinderea
reþele gaze naturale pe urmãtoarele strãzi: Miriºtei, Mioriþei,
Zorelelor, Eaubonne, Libelulei

11. Extindere iluminat public
zona pod peste pârâul Tarsica
12. Reþele tehnico-edilitare
pentru obiectivul de construcþii
locuinþe pentru tineri destinate
închirierii specialiºtilor din sãnãtate 12 U.L. (unitãþi locative)
13. Lucrãri noi de extindere
gaze naturale pe strãzile:
Pajiºtei, Stejarului, Doctor
Istrate, Avram Iancu, Gheorghe
Asachi, Valea Gardului.
14. Reþele tehnico-edilitare
pentru obiectivul de construcþii
locuinþe pentru tineri destinate
închirierii Bd. N. Iorga, nr 158160, et I 15 U.L.
15. Construire douã imobile
de locuinþe sociale pe str. Ghiduleºti
16. Construire douã imobile
de locuinþe sociale pe str. Eaubonne
17. Iluminat public,
Bd. N. Iorga, Et II
18. Proiect reabilitare reþele
apã potabilã
19. Proiect RTL Blocuri ANL,
N. Iorga, nr. 158-160, 15 U.L.
20. SF pentru lucrãri tehnicoedilitare ºi sistematizare
verticalã, blocuri ANL, Bd. N.

mecanic ºi ºarpantã clãdire
Iorga, nr. 158-160, pentru 24
Au fost depuse 3 proiecte
Gastronomie în incinta Liceului la ADR Muntenia pentru
unitãþi locative
Agromontan “Romeo
21. Hidranþi stradali
obþinerea de fonduri
22. Proiect ºi Extindere cana- Constantinescu”
europene:
37. Proiect Construcþie Sala
lizare menajerã în oraºul Vã Iluminat public;
de Sport Liceul Tehnologic
 Dotare ambulatoriu
lenii de Munte, strãzi necu38. Extindere clãdire
specializare spital
prinse în proiectul CJ
Vãleni;
23. Amenajare intrare partea Pediatrie Spital Orãºenesc
 Construire 2 blocuri
39. Consolidare Garaj
de nord a oraºului
de locuinþe sociale.
Ambulanþã
24. Pod peste pârâul Tarsica
40. Proiect extindere clãdire
25. Punte pietonalã peste
Fizioterapie Spital
calea feratã pe strada Barbu
ªtefãnescu Delavrancea ºi pe
strada Gheorghe Lazãr
Bugetul de venituri ºi cheltuieli pe anul 2019 ºi estimãri pe anii 2020-2022
26. Reparaþii capitale trotuare
27. Reparaþii strãzi cu îmbrãcãminte asfalticã
28. Reparaþie ºi amenajare
rigole, podeþ ºi trotuare pe str.
Doctor Istrate
29. Reparaþie podeþ ºi amenajare rigole str. Valea Gardului
30. Semaforizare trecere
pietoni pe Bd.-ul N.Iorga ºi
intersecþii situate între strada
Teleajen ºi Mihai Bravu
31. PT ºi execuþie palisade
decorative Bd. N. Iorga
32. Staþii de autobuz
33. Extindere corp clãdire
P+1 E cu funcþiune de ªcoalã
Gimnazialã Ing. Gh. Panculescu
34. Amenajare teren de
sport adiacent ªcoala Ing. Gh.
Panculescu - teren de baschet
35. Proiect ºi execuþie construcþie cu funcþiunea atelier
mecanic ºi ºarpantã clãdire
Gastronomie în incinta Liceului
Tehnologic Agromontan
36. Proiect construcþie
clãdire cu funcþiunea atelier

Picãtura de viaþã

ªi de data aceasta, la
ultima acþiune de donare
de sânge organizatã la
Vãlenii de Munte, au participat mulþi oameni dornici sã-ºi ajute semenii,
oferindu-le “picãtura de
viaþã”, generic sub care
se desfãºorã periodic
aceste acþiuni.
Sâmbãtã, 6 aprilie, între
orele 8.30 ºi 12.30, au venit
sã doneze sânge, la Centrul

Cultural Vãlenii de Munte,
locul acþiunii, 168 de persoane, de la care s-au
recoltat circa 76 litri de
sânge, o valoroasã donaþie
care poate însemna salvarea unor vieþi.
La acþiunea organizatã
de Asociatia D.O.N.A
(Dãruim Oamenilor Necondiþionat Ajutor), condusã
de inimoasa doamnã Elena
Frâncu, s-au alãturat în
parteneriat Centrul de

Transfuzii Sanguine Ploieºti, Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte ºi Primãria Oraºului Vãlenii de
Munte. Acþiunea a fost promovatã de însuºi primarul
oraºului Vãlenii de Munte,
domnul Florin Constantin.
Ca de obicei, sufletul
acþiunii de donare de

sânge, ca de altfel în cazul
multor astfel de acþiuni
desfãºurate în comunitatea
din Vãlenii de Munte, l-au
constituit voluntarii de la
Colegiul Naþional “Nicolae
Iorga”.

 Fiecare picãturã de sânge conteazã!
Nu trebuie sã fii un super erou ca sã salvezi
pe cineva, E SUFICIENT SÃ DONEZI!
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

Tradiþii ºi obiceiuri
de Sfintele Paºti
TRECEREA PE SUB MASÃ,
ÎN VINEREA MARE
În fiecare an, în Vinerea Mare, coborâm
în mormânt, împreunã cu Hristos, pentru
ca, mai apoi, sã ºi înviem împreunã cu El.
Aceastã coborâre ºi ridicare din groapa
morþii se face în chip simbolic, prin trecerea pe sub masa aflatã în mijlocul bisericii, pe care stã întins trupul mort al lui
Iisus Hristos, întipãrit pe Sf. Epitaf.

La mulþi ani Jandarmeriei Române!
Ziua Jandarmeriei Române 3 aprilie, a fost marcatã,
într-o superbã demonstraþie
publicã la Vãlenii de Munte.
Aniversarea a avut loc în
avans, sâmbãtã 30 martie.
Reprezentanþii Jandarmeriei s-au
întâlnit cu oamenii dornici sã îi
cunoascã mai bine ºi sã le facã
urãri cu aceastã ocazie, în faþa

Centrului Cultural Vãlenii de
Munte, pentru o superbã demonstraþie în cadrul cãreia le-au
prezentat tehnicile ºi materialele
din dotare, câinii de serviciu ºi
ofertele educaþionale. Acþiunea a
fost organizatã de Inspectoratul
Judeþean de Jandarmi Prahova
ºi Gruparea Mobilã de Jandarmi
Ploieºti, cu sprijinul Primãriei
Vãlenii de Munte.

VOPSITUL OUÃLOR
Aceasta
are loc în joia
de dinaintea
Sf. Paºti, însã,
niciodatã în
Vinerea
Mare. Oul era
considerat,
din timpuri strãvechi, simbol al echilibrului, creaþiei, fecunditãþii, al vieþii ºi al reînnoirii naturii.
Se spune cã ouãle înroºite în acea zi,
nu se stricã tot timpul anului. Încondeierea
ouãlor reprezintã un obicei strãvechi în
tradiþia noastrã, constituind un element de
culturã spiritualã specific româneascã.
Oul roºu ar avea puteri miraculoase,
fiind purtãtor de sãnãtate, frumuseþe,
vigoare ºi spor. Ouãle colorate în roºu simbolizeazã chinul ºi durerea pe care le-a
suferit Hristos pe cruce.

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)
 Iluminatul public: 0786.248.365 –
PISÃU ION;
 Pentru serviciile de salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752 132 454;
 Pentru gaze: 0244.928 –
DISP. DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244. 280.345

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

Sfintele Paºti - cea mai importantã
sãrbãtoare a creºtinãtãþii!
(urmare din pagina 1)
Sãrbãtoarea Paºtelui
este consideratã sãrbãtoarea bucuriei datã de Învierea Mântuitorului.
O veste care, pânã la
Înãlþarea Domnului, respectiv timp de 40 de zile,
se regãseºte în salutul
”Hristos a înviat!”, la care
se rãspunde cu ”Adevãrat
a înviat!”. De Paºti, nimeni
nu trebuie sã fie trist sau sã
plângã, bucuria fiind sentimentul care dominã Învierea. Oamenii îmbracã haine
noi, de culori deschise ºi

pregãtesc bucate tradiþionale: pascã, ouã vopsite,
cozonac ºi fripturã de miel.
În bisericile ortodoxe,
slujba de Înviere începe
în jurul ore 23.00, în interiorul lãcaºului de cult.
Învierea Mântuitorului
este proclamatã în afara bisericii pentru cã ea îi priveºte pe toþi oamenii - credincioºi sau necredincioºi.
La miezul nopþii, preotul iese din bisericã având lumânarea aprinsã ºi îi îndeamnã pe cei prezenþi ”Veniþi
de luaþi Luminã!”. În
multe locuri, Lumina este
împãrþitã credincioºilor îm-

preunã cu bucãþele de
pâine stropite cu vin, denumite Paºte. Dupã ce lumânãrile oamenilor sunt
aprinse, alaiul avându-i în
frunte pe preot, dascãl ºi
cântãreþi înconjoarã biserica de trei ori, cântând:
”Hristos a înviat din
morþi, cu moartea pe
moarte cãlcând, ºi celor
din morminte viaþã dãruindu-le”.
Apoi se intrã din nou în
bisericã, unde continuã slujba de Înviere, care dureazã
pânã în jurul orei 03.00
dimineaþa.

Vãlenii de Munte,
oraºul parcurilor înverzite
ºi al lalelelor!

ª

i în aceastã primãvarã,
autoritãþile locale s-au
preocupat de înfrumuseþarea
oraºului, de amenajarea parcurilor, pentru ca Vãlenii de
Munte sã fie în continuare un
areal al aerului curat ºi al
locurilor de relaxare ºi de
joacã pentru copii, o locali-

tate ce aduce sãnãtate
locuitorilor ei.
Odatã cu înverzirea ºi înflorirea naturii, au avut loc
campanii de curãþenie ºi de
plantãri, astfel încât putem
spune cã Vãlenii de Munte
este un oraº al parcurilor
înverzite ºi al lalelelor!

Credincioºii care au
postit în toate cele ºapte
sãptãmâni se pot împãrtãºi
în Noaptea de Înviere.
Dupã slujbã, este tradiþia ca preotul sã dezlege
bucatele pe care credincioºii le aduc la bisericã ouã vopsite, cozonac, pascã, fripturã - ºi sã le sfinþeascã, astfel cã prima masã ”de
dulce” se ia în bisericã.

