
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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În 24 ianuarie 1859 a avut loc “Mica Unire”, 
adicã Unirea Principatelor Române sub conducerea
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza. “Mica Unire” 
de la 1859 a fost primul pas important pe calea 
înfãptuirii Statului Naþional unitar român.

Aºa cum procedeazã la marile sãrbãtori ale 
naþiunii române, comunitatea din Vãlenii de Munte 
a omagiat pe 24 Ianuarie împlinirea a 160 de ani de
la Unirea Principatelor Române cu o serie de 
manifestãri publice grupate sub deviza “UNIREA, 
NAÞIUNEA A FÃCUT-O”.
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Taxe ºi impozite locale

Reducere 10% pentru plata impozitului
pânã la 31 martie 2019

Administraþia publicã localã a
menþinut nivelul taxelor ºi impo-
zitelor locale pentru Oraºul Vãlenii
de Munte la nivelul anului 2018. 

Acestea au fost doar actualizate
cu rata inflaþiei, aºa cum prevede
legea.

Din dorinþa de a le acorda un sti-

mulent celor care doresc sã-ºi achite

cu anticipaþie dãrile locale, Primãria

ºi Consiliul Local Vãlenii de Munte

acordã ºi în acest an, O REDUCERE

DE 10% LA IMPOZITELE LOCALE. 
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Consiliul Local a aprobat 
Lista de prioritãþi pentru
locuinþele ANL

Consiliul Local Vãlenii
de Munte a aprobat Ho-
tãrârea privind apro-
barea listei de acces ºi 
a listei de prioritãþi în
soluþionarea cererilor 
de locuinþe pentru tineri,
destinate închirierii,
pentru anul 2019. 

La Primãrie existã 420
de cereri pentru atribuirea
unei locuinþe ANL pentru
tineri. Solicitanþii au depus
97 de dosare cu documen-

taþia completã, iar un
numãr de 70 de dosare au
întrunit condiþiile legale
necesare, fiind validate de
o comisie specializatã. 

Un numãr de 10 garso-
niere din corpurile A ºi B
sunt vacante în prezent,
dupã ce ocupanþii acestora
au solicitat rezilierea con-
tractelor. 

Lista de prioritãþi va fi
afiºatã la sediul Primãriei,
pentru cei interesaþi.

Liviu OPROIU,
Inspector  urbanism

În  programul  de  investiþii  
ºi  reparaþii  pentru  anul  2018,  
la  capitolul  „Servicii  ºi  dez-
voltare  publicã  ºi  locuinþe”,
au  fost  cuprinse  ca  lucrãri  în
continuare,  extinderea  unor
reþele  de  alimentare  cu  gaze
naturale  pe  strãzile  Miriºtei,
Eaubonne,  Mioriþa,  Stejarului,
Valea  Gardului,  Libelulei,
Pajiºtei,  Rizãneºti.

În  cursul  anului  2018,  au
fost  promovate  ºi  aprobate  de
Consiliul  Local  Vãlenii  de
Munte,  inclusiv  cotele  de  cofi-
nanþare,  la  noi  lucrãri  de  extin-
dere  a  reþelelor  de  alimentare
cu  gaze,  pentru  strãzile   Doctor
Istrate ºi  Avram  Iancu. 

În  ºedinþa  Consiliului  Local,
programatã  pentru  luna  ianuarie
a  acestui  an,  intrã  în  aprobare
alte  douã  lucrãri  de  extindere

gaze,  respectiv  pentru  str.
Gheorghe  Asachi ºi  Valea
Gardului  nr. 2. 

Pânã  la  sfârºitul  anului  2018,
au  fost  finalizate  lucrãrile  de
extindere  pe  strada  Miriºtei.  

În  continuare, sunt  în  exe-
cuþie  la  Distrigaz  Sud  Ploieºti,
lucrãrile  de  extindere  pe
strãzile  Eaubonne,  Mioriþa,
Stejarului, Valea Gardului,
Libelulei ºi  Pajiºtei, Rizãneºti,
urmând  a  fi  terminate  conform
contractelor  încheiate,  în  vara
acestui  an.

Pentru  strãzile: Doctor
Istrate,  Avram Iancu,
Gheorghe Asachi ºi  Valea

Gardului nr.2, sunt  în  curs  de
perfectare  contractele  de  exe-
cuþie  cu  Distrigaz  Sud  Ploiesti.

Pe  aceastã  cale  ne  adre-
sãm  cetãþenilor  oraºului,  ca
în  condiþiile  în  care  anumite
imobile,  în  momentul de faþã,
nu  au  posibilitatea  racordãrii
la  reþeaua de alimentare  cu
gaze,  sã  se adreseze Servi-
ciului de Urbanism ºi Ame-
najarea Teritoriului  din  cadrul
Primãriei,  pentru gãsirea
soluþiilor de extindere  a
reþelei de gaze  în  zonele  
deficitare ºi rezolvarea alimen-
tãrii cu gaze la proprietãþile  
în  cauzã. 

Informare privind executarea lucrãrilor 
de extindere reþele de alimentare 
cu gaze în Vãlenii de Munte

prof. dr. Valentin 
Emil MUªAT

Un astfel de eveniment major

în viaþa românilor marcheazã

începutul Anului Nou al sufletu-

lui nostru. Centrul Cultural

Orãºenesc, în colaborare cu

Muzeul ,,Nicolae Iorga”, a orga-

nizat un moment de  jubilaþie

spiritualã numit generic “Porni
Luceafãrul”, titlu ce sugereazã

nu numai caracterul viu, orga-

nic al culturii noastre în univer-

salitate, ci ºi omagierea directã a

poetului nostru nepereche. 

În calitate de amfitrion ºi de
moderator al sãrbãtorii acesteia,
managerul instituþiei, dna.
Florina Ene a prezentat in-
vitaþilor reuniþi în clubul Centru-
lui Cultural pe realizatorii sãr-
bãtorii cultrale, personalitãþi ale
vieþii intelectuale vãlenare:
prof. dr. Ana Enescu, preot
prof. George Cocoºilã, pre-
cum ºi semnatarul acestor rân-
duri, prof. dr. Valentin Emil
Muºat.

Subliniind începuturile ºi

izvoarele originalitãþii culturii

noastre vechi, legate organic

de formarea creºtinismului

românesc, preotul prof.
George Cocoºilã a subliniat

contribuþia traducerilor bise-

riceºti la formarea limbii

române literare precum ºi rolul

bisericii în formarea  modelului

nostru cultural identitar.
Prof. dr. Ana Enescu a rea-

lizat un medalion literar Eugen
Simion, academicianul care, în
calitate de preºedinte al Acade-
miei Române, a iniþiat legife-
rarea datei de 15 ianuarie ca Zi a

Culturii Naþionale, scoþând în
evidenþã contribuþia lui Eugen
Simion la afirmarea valorilor
noastre spirituale majore prin
tipãrirea marilor scriitori în
ediþii critice ºi prin proiecte ºi
programe academice  de pro-
movare a  literaturii române.
Totodatã, ca un semn al recu-
noaºterii internaþionale a acad.
Eugen Simion, vorbitoarea a ex-
plicat semnificaþia recentului
premiu european acordat sa-
vantului român.                           

Despre Mihai Eminescu, sim-
bolul spiritualitãþii noastre în
universalitate, eu, Valentin
Emil Muºat, membru al Uniunii
Scriitorilor din România, am
avut privilegiu sã semnalez atri-
butele genialitãþii eminesciene
care, pe mãsura trecerii timpu-
lui, devin tot mai contemporane
cu generaþii întregi de lectori,
fiecare dintre ele regãsindu-se
în profunzimea înþelesurilor
sale poetice. 

Despre patrimoniul muzeal
prahovean a fãcut vorbire mu-
zeograful Claudia Giannotti,
prezentând  ºi un film documen-
tar care  a ilustrat tezaurul
istoric ºi cultural inestimabil din
aceste locaºuri de spiritualitate
româneascã. 

Invitata evenimentului a 
fost tânãra pianistã Patricia 
Anghelache, elevã a Colegiu-
lui Naþional ,,Nicolae Iorga”.
Momentele ei muzicale dupã
partiturile unor mari compozi-
tori clasici, executate cu sensi-
bilitate ºi siguranþã, au consfinþit
ºi debutul ei concertistic.

Intelectualii oraºului prezenþi
la acest eveniment, alãturi ºi de
edilii urbei, au primit cu cãldurã
ºi încântare expunerile prezen-
tate în cadrul manifestãrii
despre care deputatul Andrei
Nicolae a remarcat cã se înscrie
într-o notã de culturã ºi de par-
ticipare de þinutã.

15 IANUARIE, ZIUA CULTURII NAÞIONALE LA VÃLENII DE MUNTE

“PORNI  LUCEAFÃRUL”
Data de 15 Ianuarie

marcheazã dubla sãr-
bãtorire a Zilei Culturii
române ºi a naºterii
lui Mihai
Eminescu,
personalitate
genialã a

spiritualitãþii române
care ne reprezintã în
concertul valorilor
universale. 
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La Biserica “Mãnãstirea”
cu hramul “Adormirea
Maicii Domnului”, un sobor
de preoþi a þinut o slujbã,
pentru ctitorii Unirii ºi pen-
tru eroii care s-au sacrificat
pentru þinerea laolaltã a

tuturor românilor în gra-
niþele þãrii, slujbã la care
au asistat ºi primarul
Florin Constantin, împre-
unã cu alte notabilitãþi
locale, dar ºi credincioºi
din oraº.

A avut loc un moment 
omagial cu depuneri de
coroane la Monumentul
Eroilor

Manifestãrile au continuat,
la Centrul Cultural Vãlenii de
Munte, cu o prelegere pe
tema Unirii din 1859, þinutã
de prof. Mihai Istudor, de
la Colegiul Naþional „Nicolae
Iorga”. A avut loc ºi o vi-
zionare a filmului documen-
tar “Diplomaþi români fãuri-
tori ai unitãþii naþionale”, ofe-
ritã de muzeograf Mihaela
Voicea ºi un superb recital al
Grupului vocal „Flori de ga-
rofiþã”, pregãtit de prof.
Cãtãlina Chiþimia – Þigãu
ºi de bibliotecar Cãtãlina
Dragomir, din cadrul Cole-
giului „Ferdinand I” Mã-
neciu. 

Comunitatea din Vãlenii
de Munte a sãrbãtorit pe 
24 Ianuarie împlinirea a 
160 de ani de la Unirea
Principatelor Române, cu o
serie de manifestãri publice
grupate sub deviza “UNIREA,
NAÞIUNEA A FÃCUT-O”.

Florin CONSTANTIN,
primar al oraºului
Vãlenii de Munte:

“Unirea Principatelor 

la 24 ianuarie 1859 a

reprezentat un moment

crucial în istoria acestei

naþiuni, moment de mare

solidaritate în care vocea

poporului a fost auzitã ºi

respectatã. Este de datoria

noastrã ca altãturi de cei

mici sã cinstim memoria

înaintaºilor noºtri ºi sã

þinem vie conºtiinþa

româneascã. 

La mulþi ani, români!
La mulþi ani, România!”

24 IANUARIE 2019, 

Oraºul Vãlenii de Munte
aduce omagiu Unirii!

GRIPA - metode
de prevenire

Gripa este o infecþie respiratorie
acutã viralã, care afecteazã cãile
respiratorii. Vremea rece, cât ºi
fluctuaþiile de temperaturã de la o
zi la alta, favorizeazã îmbolnãvirile
ºi epidemiile de gripã. 

Pentru prevenirea infecþiilor
acute respiratorii, inclusiv gripã,
sfaturile specialiºtilor sunt
urmãtoarele:

– evitaþi spaþiile aglomerate,
vizitele în spital;

– limitaþi vizitarea femeilor gravide,
a nou-nãscuþilor, lãuzelor ºi a bolna-
vilor cronici;

– acoperiþi gura ºi nasul atunci
când tuºiþi sau strãnutaþi. Dacã nu
aveþi o batistã la îndemânã, este reco-
mandat ca atunci când tuºiþi sau
strãnutaþi sã folosiþi manºeta hainei
sau pliul cotului;

– spãlaþi corect mâinile cu apã ºi
sãpun;

– consumaþi fructe ºi legume
proaspete, bogate în vitamina C;

– purtaþi îmbrãcãminte adecvatã
temperaturilor exterioare;

– asiguraþi un microclimat cores-
punzãtor în spaþiile interioare prin:
aerisire, asigurarea unei temperaturi
constante de 20-22 grade Celsius,
curãþenie zilnicã ºi dezinfecþie;

– la indicaþia medicului, formele
uºoare de gripã se trateazã la domici-
liu, în condiþii de izolare ºi repaus la
pat. Gripa severã ºi cea complicatã
se trateazã în spital!;

– la nevoie purtaþi echipamentul de
protecþie adecvat (mãºti, mânuºi, etc);

– pentru hidratare corectã, con-
sumaþi cât mai multe lichide, în special
ceaiuri calde.

Administraþia publicã localã 
a menþinut nivelul taxelor ºi impo-
zitelor locale pentru Oraºul Vãlenii
de Munte la nivelul anului 2018.
Acestea au fost doar actualizate cu
rata inflaþiei, aºa cum prevede legea.

Din dorinþa de a le acorda un stimu-
lent celor care doresc sã-ºi achite cu
anticipaþie impozitele locale, Primãria ºi
Consiliul Local Vãlenii de Munte acordã
ºi în acest an o reducere de 10% la
impozitele locale. 

Bonificaþia pentru plata integralã
cu anticipaþie a impozitelor locale,
pânã la 31 martie, de cãtre persoanele
fizice ºi juridice, se stabileºte dupã
cum urmeazã:

 10% în cazul impozitului pe
clãdiri, a impozitului pe teren 
ºi a impozitului pe mijloacele de
transport. 

De asemenea, sunt oferite ºi alte
facilitãþi. Pe cele mai importante vi le
prezentãm în continuare:

 scutirea de la plata impozitului pe

clãdire, pentru clãdirile aflate în propri-

etatea persoanelor fizice ºi care, potrivit

legii, sunt clasate ca monumente istorice,

de arhitecturã sau arheologice, muzee

ori case memoriale;

scutirea de la plata impozitului pe

clãdire ºi a impozitului pe teren, aflate în

proprietatea sau coproprietatea per-

soanelor prevãzute la art. 3 alin.(1) lit.b) ºi

art. 4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, pen-

tru luptãtorii din Revoluþia din Decembrie

1989 sau urmaºilor luptãtorilor martiri se

acordã pentru clãdirea folositã ca domi-

ciliu ºi terenul aferent acesteia.

 scutirea de la plata impozitului pe
cãdiri ºi a impozitului pe teren aferent
locuinþei de domiciliu pentru persoanele
fizice beneficiare ale Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat precum ºi
a celor fãrã venituri. 

 reducerea cu 50% a impozitului
pentru clãdirea de domiciliu ºi pentru
terenul aferent acesteia, pe anul 2019, pen-
tru familiile ale cãror venituri cumulate
realizate de membrii majori din
familie, sunt mai mici decât
salariul minim brut pe þarã.

 scutirea de la plata
impozitului pentru clã-
direa de domiciliu ºi
pentru terenul afe-
rent acesteia, a taxei
pentru eliberarea
certificatului de ur-
banism ºi a autorizaþiei

de construire, pentru persoanele fizice,
în cazul calamitãþilor naturale. 

 scutirea de la plata taxei de parcare
pentru persoanele cu handicap grav sau
accentuat, persoanele încadrate în
gradul I de invaliditate ºi reprezentanþii
legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat ºi minorilor încadraþi în gradul
I de invaliditate.

TAXE ªI IMPOZITE LOCALE

Reducere 10% pentru plata impozitului pânã la 31 martie 2019
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Siteul oficial al
administraþiei
locale a oraºului
Vãlenii de Munte
vã oferã toate
noutãþile legate de
activitatea
Primãriei ºi a

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

Sala de Sport “Stelian Manolescu” a
oraºului Vãlenii de Munte este una din-
tre cele mai frumoase ºi mai eficiente
sãli sport din judeþul Prahova.
Beneficiind de un management perfor-
mant, dar ºi de preocuparea continuã a
administraþiei pentru sprijinirea sportu-
lui de masã, precum ºi a celui de perfor-
manþã în oraºul nostru. 

În ultima perioadã de timp, Sala de
Sport a trecut printr-o serie de lucrãri de 

renovare, reabilitare ºi dotare, astfel
încât sã poatã oferi cele mai bune
condiþii. S-a intervenit la reabilitarea
interioarã a sãlii, prin realizarea de
zugrãveli, igienizãri, alte lucrãri inte-
rioare, având loc ºi mai multe investiþii
de modernizare a obiectivului. 

Sala de sport “Nicolae Manolescu” a
fost echipatã cu un sistem de iluminat
format din 28 de proiectoare moderne,
dispuse pe douã rânduri. Noul sistem de
proiectoare asigurã un iluminat 

uniform, fãrã zone de umbrã, dar ºi fãrã
iluminat excesiv, ce evitã orbirea
sportivilor participanþi la competiþii în
vreo zonã a terenului. 

De asemenea, sala este amenajatã cu
un nou spaþiu, pentru a putea gãzdui mai
multe ºi diverse activitãþi. Balconul sãlii,
în suprafaþã de peste 200 de metri
pãtraþi, a fost acoperit ºi închis, pentru a
fi transformat într-o spaþioasã ºi mo-
dernã salã destinatã cursurilor de dans
ºi altor activitãþi sportive ºi de recreere.

Acest proiect a fost gândit foarte bine,
rezultând un spaþiu autonom, iluminat
din sursã naturalã ºi suplimentar -
artificialã, cu o podea adecvatã.

La Sala de Sport “Stelian Manolescu”
s-au efectuat ºi lucrãri exterioare, de
zugrãvealã, de vopsire, pentru a se pãs-
tra aspectul plãcut al obiectivului situat
chiar la intrarea în oraº. 

Concepþia de dezvoltare a fenomenu-
lui sportiv în oraº cuprinde ºi realizarea
în anul 2019 a unui teren de minifotbal cu
gazon artificial ºi instalaþie de nocturnã,
în imediata vecinãtate a sãlii, astfel încât
cei care vor alege sã facã sport acolo sã
beneficieze ºi de facilitãþile (vestiare,
duºuri) Sãlii de Sport a oraºului.

Tarife pentru folosirea spaþiilor din Sala de Sport “Stelian Manolescu” 

Sala de Sport “Stelian Manolescu”, în continuã modernizare 

Prin Hotãrâre de Consiliu
Local, au fost aprobate tarifele
pentru folosirea în anul 2019 
a spaþiilor din Sala de Sport
«Stelian Manolescu» Vãlenii de
Munte, situatã pe B-dul Nicolae
Iorga, nr. 43A.

Atunci când a stabilit tarifele, adminis-
traþia publicã localã ºi-a propus ca Sala de
Sport a oraºului Vãlenii de Munte sã
reprezinte un spaþiu de promovare a
sportului de masã, cât ºi de performanþã,
accesibil din punct de vedere material
cetãþenilor oraºului, dar ºi menþinerea
caracterului fezabil al acestei investiþii.

Cel de 2.350 lei se referã la
persoanele încadrate în funcþii ce
impun nivel de studii superioare
ºi înregistreazã o vechime în 
câmpul muncii în domeniul
respectiv de minim 1 an.

Salariul minim majorat reprezin-
tã o excepþie aplicatã doar pentru
plata acelor persoane cu vechime
mai mare de 1 an, pentru care
funcþia presupune studii superioare. 

Acest lucru înseamnã cã pentru
alte obligaþii legale, generate de uti-
lizarea salariului minim, aceste
obligaþii se vor raporta la suma de
2.080 lei.

În acest context, dacã nu se va
modifica Codul fiscal, contribuþiile
la asigurãrile sociale – pensii ºi sã-
nãtate, datorate de persoane fizice
pentru venituri de naturã extrasa-
larialã în anul 2019, se vor determi-
na prin aplicarea cotelor ºi procedu-
rilor existente la suma de 2.080 lei.

Legiuitorul utilizeazã sintagma

“salariu minim garantat în platã

existent la data depunerii

Declaraþiei unice”, ceea ce înseam-

nã cã dacã depunerea declaraþiei se

va face pânã la o nouã modificare a

salariului minim, atunci aceste asi-

gurãri sociale, când se datoreazã, se

vor raporta la suma de 2.080 lei.

Dacã funcþia presupune existenþa

unor studii superioare, cum ar fi

funcþia de contabil-ºef într-o soci-

etate micã, la care contabilitatea

este þinutã prin contract de muncã

cu timp parþial, ºi nu existã o excep-

tare, atunci asigurãrile sociale vor fi

recalculate la suma de 2.350 lei.

Ordonanþa privind noile taxe,

adoptatã în decembrie, a mai

introdus un salariu minim, dar în

sectorul construcþiilor - cel de

3.000 lei. 

“Prin derogare de la prevederile

art. 164 alin. (1) din Legea nr.

53/2003 - Codul muncii, republicatã,

cu modificãrile ºi completãrile

ulterioare, în perioada 1 ianuarie

2019 - 31 decembrie 2019, pentru 

domeniul construcþiilor, salariul de

bazã minim brut pe þarã garantat în

platã se stabileºte în bani, fãrã a

include sporuri ºi alte adaosuri,

la suma de 3.000 lei lunar, pentru

un program normal de lucru în

medie de 167,333 ore pe lunã,

reprezentând 17,928 lei/orã”.

Începând cu 1 ianuarie
2019, în România nu mai avem
un singur salariu minim, ci
trei: 
 standard - 2.080 lei, 
cu observaþii - 2.350 lei 
 3.000 de lei pentru 
sectorul construcþiilor. 

Salariul minim mai mare începând din acest an 


