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Au început
lucrãrile 
la extinderea
Secþiei Pediatrie
a Spitalului
Orãºenesc

Pe 9 Mai, la festivitãþile ocazio-

nate de Ziua Oraºului Vãlenii de

Munte, anul acesta, a fost prezentã

mai multã lume ca oricând. Atât ofi-

ciali, invitaþi, cât ºi locuitori ai

oraºului ºi din împrejurimi, veniþi sã

participe la marea sãrbãtoare a

oraºului, care conincide, ca datã, cu

Ziua Independenþei proclamatã în

1877, Victoria Coaliþiei Naþiunilor

Unite în cel de-al Doilea Rãzboi

Mondial la 9 mai 1945, dar ºi cu Ziua

Europei. Prilej de ºi mai mare mân-

drie a frumoasei comunitãþi din

Vãlenii de Munte, una cu un trecut
glorios, marcat de vitejia cu care
vãlenarii au luat arma în mânã ºi 
ºi-au vãrsat sângele, atunci când
patria i-a chemat, în toate rãzboaiele
de apãrare a neamului, cu patrio-
tismul luminând ca o flacãrã al lui
Nicolae Iorga, de aici, de pe
meleagurile Vãlenilor, dar ºi cu un
prezent ºi viitor european. 

Ziua Oraºului Vãlenii de Munte, 
prilej de mare mândrie ºi bucurie! 
9 Mai este sãrbãtoritã din anul 1998 

ca Zi a Oraºului Vãlenii de Munte 

continuare în PAGINA 3

Centurã Ocolitoare a Oraºului ºi asfaltarea DN 1 A pentru Vãlenii de Munte

Primãria Vãlenii de
Munte, Consiliul Judeþean
Prahova ºi Ministerul
Transporturilor pornesc
douã proiecte de mare anver-
gurã pentru oraºul Vãlenii
de Munte. 

Cu ocazia vizitei fãcute în ju-
deþul Prahova, ministrul Trans-
porturilor, Alexandru Rãzvan
Cuc, a anunþat mai multe pro-
iecte de infrastructurã rutierã
extrem de importante pentru ju-
deþ. În cadrul unei întâlniri des-
fãºurate la Palatul Administrativ
din Ploieºti, la care au participat

preºedintele Consiliului Jude-
þean Prahova, Bogdan Toader,
primarul Florin Constantin, 

precum ºi deputaþii Rodica Pa-
raschiv, Laura Moagher ºi 
Andrei Nicolae s-a pus în dis-
cuþie proiectul de realizare a
Centurii Ocolitoare a Oraºului
Vãlenii de Munte. 

Investiþii de anvergurã 

“Astãzi, domnul Preºedinte Bogdan Toader a primit 
vizita domnului Ministru al Transporturilor, Alexandru
Rãzvan Cuc, care a venit împreunã cu echipa sa de la
CNAIR la CJ. Aici am obþinut avizul favorabil pentru a
demara procedura SF+PT pentru Centura Ocolitoare a
Oraºului Vãlenii de Munte.

În cadrul discuþiei, conform contractului de reabilitare cu
covor asfaltic a Drumurilor Naþionale este cuprins ºi DN1A
de pe raza oraºului. Mulþumim domnului Ministru ºi dom-
nului Preºedinte pentru implicarea in proiectele oraºului.”

Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte: 
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Onoare ºi premii
în bani pentru 
elevii olimpici 
ºi dascãlii lor

Ultimul veteran 
de rãzboi din
Vãlenii de Munte,
omagiat
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Concertul Pascal
“Bucuria Învierii”,
Ediþia a II-a 
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Centrul Cultural
Vãlenii de Munte
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Cel de-al doilea proiect
care vizeazã urbea noastrã
este refacerea covorului
asfaltic de pe DN 1A, 

inclusiv porþiunea de
drum naþional care tra-
verseazã oraºul Vãlenii de
Munte.
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Amplasamentul a fost deja
predat constructorului, care îºi
pregãteºte amenajarea de ºan-
tier. Extinderea este de fapt un
nou pavilion, realizat separat
de cele douã existente, dar care
va funcþiona integrat cu acestea
în cadrul Secþiei de Pediatrie. 

Investiþia este finanþatã prin
Programul Naþional de Dez-
voltare Localã 2017- 2020, la
care oraºul Vãlenii de Munte
contribuie cu o cofinanþare
pentru cheltuieli neeligibile
prin PNDL. 

Estimarea iniþialã a cos-
turilor se cifreazã la circa 1,27
milioane lei. 

Proiectul este unul în-
drãzneþ ºi continuã in-
vestiþiile majore realizate
în Spitalul Orãºenesc
Vãlenii de Munte, moder-
nizarea acestui obiectiv
fiind una dintre prio-
ritãþile primarului Florin
Constantin. 

Indicatorii 
tehnici aprobaþi
de Consiliul Local
Vãlenii de Munte
pentru acest obiectiv:

 suprafaþa construitã extindere = 120,96 m.p.;
 suprafaþa desfãºuratã extindere = 322,00 m.p.;

 regim de înãlþime: P+1

Parter: salã de aºteptare, 2 cabinete consul-

taþii, 1 cabinet explorãri medicale ºi tra-

tamente, scarã de acces la etaj ºi depo-

zit de rufe murdare, grupuri

sanitare separate pe sexe,

camerã centralã termicã.

Etaj: 4 saloane a 3 paturi,

fiecare cu grup sanitar, loc

de joacã pentru pacienþi

(copii), vestiar, depozit rufe

curate. 

2014: a fost datã în folosinþã
aripa nouã, modernizatã la

standarde europene
2017: s-a deschis Secþia de

Fizioterapie a Spitalului din
Vãlenii de Munte

2019: modernizare clãdire
Ambulanþã

2014-2019: dotare continuã
cu echipamente ºi aparaturã

medicalã modernã

Au început lucrãrile la extinderea
Secþiei Pediatrie a Spitalului Orãºenesc

În imediat apropiere a sãlii
este dat în folosinþã un teren
de minifotbal în aer liber, mo-
dern ºi la cele mai înalte stan-
darde. Suprafaþa de joc efec-
tivã mãsoarã 800 metri pãtraþi
ºi este acoperitã cu gazon sin-
tetic de calitate care sã permitã

practicarea fotbalului în con-
diþii de siguranþã. 

Terenul beneficiazã de îm-
prejmuire la circa 5 metri înãl-
þime, iar pe stâlpi funcþioneazã
o instalaþie de iluminat noc-
turn, pentru asigurarea des-
fãºurãrii activitãþilor sportive
în momentele în care lumina
naturalã nu permite, condiþii
perfecte mai ales pe timp de
varã, când sportul este cel mai
bine practicat la rãcoarea serii. 

Noul obiectiv este adminis-
trat împreunã cu Sala de Sport
a oraºului ºi va putea fi închiri-
at doritorilor în condiþiile sta-
bilite de Consiliul Local.

Amplasarea acestuia per-
mite celor care vor alege sã
facã sport acolo sã beneficieze
ºi de facilitãþile (vestiare,
duºuri) Sãlii de Sport a
oraºului.

Administraþia publicã localã
pune la dispoziþie vãlenarilor
dornici sã facã sport una din-
tre cele  mai moderne sãli de
fitness din judeþ. Balconul
sãlii, în suprafaþã de peste 200
de metri pãtraþi, a fost acoperit
ºi închis, fiind transformat într-o
spaþioasã ºi modernã salã des-
tinatã acestei activitãþi, re-
zultând un spaþiu autonom, ilu-
minat din sursã naturalã ºi
suplimentar - artificialã, cu o
podea adecvatã, cu bãnci pen-
tru recuperare etc. Sala de fit-
ness a fost dotatã cu aparaturã
de ultimã generaþie, inclusiv
mai multe aparate dotate cu
calculator pentru aplicarea pro-
gramelor speciale ºi monito-
rizarea performanþei sportive. 

De asemenea, sala de
sport oferã condiþii doamnelor
pentru practicarea gimnasticii
aerobice ºi activitatãþii gen
zumba, cu douã instructoare
specializate, în sala existentã la
parter.

Teren sintetic cu nocturnã

Noi obiective moderne realizate la Sala de Sport
“Stelian Manolescu” Primãria

Vãlenii de Munte 
a mai realizat douã 
obiective în cadrul 

complexului Sala de Sport
“Stelian Manolescu”,

finalizate zilele acestea.

Salã de fitness ultramodernã

Clãdirea Ambulanþei 
a fost modernizatã
În cadrul proiectelor

de modernizare a
Spitalului Orãºenesc 
a fost finalizatã, luna
aceasta, ºi investiþia de
consolidare ºi amena-
jare a Garajului Ambu-
lanþei. 

Extrem de importantã
investiþie, de naturã sã
asigure fluidizarea inter-
venþiilor la cazurile de
urgenþã, unde adesea
minutele câºtigate
înseamnã sal-
varea unei
vieþi. 

De acum, ambulanþa
poate interveni în oraºul
Vãlenii de Munte ºi în zona
adiacentã, mai prompt, iar
personalul care deser-
veºte aceastã activitate are
toate condiþiile ºi se poate
concentra mai bine pe sal-
varea de vieþi.

“O viaþã sãnãtoasã presu-
pune ºi practicarea sportului
ºi a miºcãrii. Prin moder-
nizãrile aduse Sãlii de Sport  a
oraºului, am dorit sã creãm
cele mai bune condiþii pentru
cetãþenii oraºului, sã practice
miºcarea, atât în aer liber, cât
ºi în salã. Îi invitãm pe toþi cei
care practicã sportul în mod
profesionist, dar ºi pe cei care
fac miºcare, ca amatori, sã se
bucure de aceste condiþii mo-
derne. Vor beneficia ºi de 
instructori specializaþi. Admi-
nistraþia publicã localã a în-
cercat sã menþinã preþurile la
un nivel modic, astfel sã îºi
permitã cât mai multã lume sã
vinã la salã, pentru diverse
activitãþi sportive”.

Florin CONSTANTIN, 
primar Vãlenii de Munte: 
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Aºadar, într-o zi lumi-
noasã ºi binecuvântatã de
Dumnezeu, la 9 Mai 2019,
dupã ce au avut loc defi-
larea ºi prezentarea ono-
rului de cãtre unitãþi de

jandarmi ºi poliþie, discursu-
rile oficialitãþilor, s-a þinut o
slujbã de pomenire a eroilor
ºi de binecuvântare a comu-
nitãþii din Vãleni, urmatã de
depuneri de coroane la
Monumentul Eroilor din loca-
litate. Festivitatea a fost dedi-

catã ºi viitorului, tinerilor cu
rezultate excepþionale la
olimpiadele ºcolare ºi das-
cãlilor lor, dar ºi veteranilor,
invitaþi în faþa întregii
adunãri sã primeascã apla-
uze ºi admiraþia pe care le
meritã.   

S timaþi invitaþi, astãzi
la Vãlenii de Munte

este un prilej de bucurie ºi
de voie bunã, la sãrbã-
toarea noastrã. Înainte de
toate, aº vrea sã mulþumesc
tuturor pentru prezenþã,
doamnei vicepremier Gra-
þiela Gavrilescu, domnului
preºedinte al Consiliului
Judeþean Prahova, Bogdan
Toader, doamnei prefect
Mãdãlina Lupea, care întot-
deauna a fost lângã noi,
doamnei deputat Rodica
Paraschiv, doamnei depu-
tat Laura Moagher, domnu-
lui deputat Andrei Nicolae,
copilul nostru din zonã,
care ne reprezintã cu cinste
în Parlamentul României,
colegilor primari, domnilor
consilieri judeþeni ºi locali
ºi tuturor celor prezenþi. 

Cu gândul la cei care s-au
jertfit pentru viitorul ºi inde-
pendenþa noastrã, îmi
doresc pentru viitorul

oraºului prosperitate, reu-
ºite în folosul fiecãrui
cetãþean, iar cu ajutorul noii
generaþii, cu elevi precum
Arsenoiu Iulian, sã avem cât
mai multe proiecte realizate
pentru oraºul nostru. Împre-
unã ne confruntãm zilnic cu
numeroase provocãri, cu
greutãþi, dar tot împreunã
vom gãsi soluþii potrivite sã
facem în aºa fel încât dez-
voltarea oraºului nostru sã
continue. 

Aºa cum v-am obiºnuit,
astãzi, în cadrul unei cere-
moni la Centrul Cultural,
vor fi premiaþi, de cãtre
Primãrie ºi Consiliul Local,
elevii olimpici ºi profesorii
lor îndrumãtori ce poartã cu
onoare numele oraºului în
judeþ ºi în þarã. Cred cã se
poate vedea cã, zilnic,
administraþia publicã de-
pune eforturi pentru a face
din Vãlenii de Munte un
oraº cu adevãrat european.
Niciun efort nu este prea

mare pentru a cultiva mân-
dria fiecãrui cetãþean de a fi
vãlenar, prahovean ºi, nu în
ultimul rând, român. 

Z iua de 9 Mai este
dedicatã oraºului

nostru ºi o sãrbãtorim odatã
cu evenimente care au mar-
cat trecutul, istoria noastrã
ºi totodatã prezentul ºi îl
avem alãturi de noi pe
Arsenoiu Iulian, elev în
clasa a VI-a la ªcoala Ge-
neralã Pãnculescu, care
ne-a încântat cu rezultatul
obþinut la Olimpiada Na-
þionalã de Informaticã - pre-
miul I pe þarã. Le adresez
felicitãri profesorilor, pãrin-
þilor ºi þie Iulian. Te rog sã
vii sã-þi iei premiul!

(Aplauze)
Vã mulþumesc ºi vã asi-

gur cã în continuare voi
duce la îndeplinire toate
proiectele pentru oraºul
nostru, cu prioritate în Sãnã-
tate, Educaþie ºi Infrastruc-
turã! 

La mulþi ani, România! 
La mulþi ani, 

Vãlenii de Munte!”

Onoare 
ºi premii în
bani pentru
elevii olimpici
ºi dascãlii lor

Într-o zi deosebitã pentru oraºul
Vãlenii de Munte, elevii cu rezultate
foarte bune la olimpiadele ºcolare,
împreunã cu dascãlii lor, au fost rãs-
plãtiþiþi de cãtre Primãrie ºi Consiliul
Local, cu diplome ºi sume de bani,
într-un cadru festiv. 

Cu ocazia festivitãþii publice
desfãºuratã la eveniment, elevul
Arsenoiu Iulian, din clasa VI-a a
ªcolii Gimnaziale “Gheorghe Pãn-
culescu”, câºtigãtor al medaliei de
Aur la Olimpiada Naþionalã de Infor-
maticã, a fost premiat  de primarul
Florin Constantin în faþa întregii audi-
enþe. 

Adminisitraþia localã a acordat
sume între 300 ºi 1000 de lei pen-
tru 56 de elevi eminenþi, cu premii
ºi menþiuni la olimpiadele judeþene ºi
naþionale, precum ºi suma de 300 de

lei pentru 36 de profesori
îndrumãtori ai acestora. 

În total, 28.300 de lei au fost
alocaþi din bugetul local, cu
acest prilej, pentru rãsplãtirea
bunelor rezultate la învãþã-
turã. Premiile au fost acor-
date, în cadru festiv, într-o ce-
remonie desfãºuratã la
Centrul Cultural.

Î n cadrul festivitãþii publice de la Monumentul Eroilor,
Premiul “NILÃ PUªKIN” a fost acordat de cel care l-a 

instituit, îl sponsorizeazã cu o sumã consistentã din veniturile
proprii ºi îl acordã
an de an, pentru
cele mai bune
rezultate la învãþã-
turã obþinute în
oraº, elevei (acum
studentã)  
Voinea Miruna-
Georgiana, de la
Colegiul Naþional
”Nicolae Iorga”
din Vãlenii de
Munte, pentru
media 10.00 obþi-
nutã la bacalaure-
at, în vara anului
trecut.

Cuvântul primarului Florin Constantin, 
cu prilejul Zilei Oraºului Vãlenii de Munte, 9 Mai 2019:

Ziua Oraºului 

Vãlenii de Munte, 

prilej de mare mândrie 

ºi bucurie! 

“
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Luna aceasta îi spunem “La Mulþi Ani!”
la împlinirea frumoasei vârste de 90 de ani
doamnei Alexandra MÃRCULESCU.

Îi dorim o viaþã frumoasã ºi bucurii
trãite ºi de acum înainte alãturi de cei
dragi. 

Primãria Vãlenii de Munte continuã
aceeaºi frumoasã tradiþie, de a rãsplãti cu
tort, flori, cu o diplomã ºi un plic cu pre-
mii în bani, pe toþi vãlenarii venerabili
atunci când împlinesc vârstele de 90 ºi 100
de ani.  

Ultimul veteran de rãzboi din Vãlenii 
de Munte, OMAGIAT IONIÞÃ SIMION

este ultimul veteran,
din Vãlenii de
Munte, al celui de-al
doilea rãzboi mon-
dial, aflat în viaþã.
Acesta a fost prezen-
tat în cadrul cere-
moniei ºi invitat sã
spunã câteva
cuvinte. 

“Sã fiþi uniþi!” - 
a fost îndemnul
adresat audienþei de
cel care exact în
Ziua Victoriei asu-
pra fascismului
împlinea 23 de ani
ºi pornea pe jos, în
cãlãtoria spre casã,

dinspre Munþii
Tatra, acolo unde îl
duseserã luptele. 

Astãzi, la 97 de
ani rãmâne o pildã
generaþiilor viitoare. 

“Mai avem în
zona Vãii Telea-
jenului doar 7
veterani supravie-
þuitori ºi îi cinstim
cu fiecare ocazie”,
ne-a declarat colo-
nelul (în retragere)
Nicolae MOISE,
preºedintele Filialei
Vãlenii de Munte a
Asociaþiei Naþionale
a Veteranilor de
Rãzboi (ANVR).

Protoieria Vãlenii de Munte 
a organizat, duminicã 19 mai,
Concertul Pascal “Bucuria
Învierii”, Ediþia a II-a. Primãria
Vãlenii de Munte a pus la dispo-
ziþie sala de spectacole a
Centrului Cultural.

Au concertat:
 Grupul “Flori de garofiþã” -

Parohia Mãneciu-Ungureni; 
Grupul Coral “Brâul

Muntenesc” al Penitenciarului
Ploieºti;

Grupul Coral “Sf. Vasile” al
preoþilor din Parohia Ploieºti Sud; 

Corala “Rapsodia” a Centrului
Cultural Vãlenii de Munte; 

 Corala “ªtefanache Popescu”, 
a Protoieriei Vãlenii de Munte.

Concertul Pascal “Bucuria Învierii”, 
Ediþia a II-a 

La mulþi ani, copii!
An de an, oraºul Vã-

lenii de Munte gãzdu-
ieºte frumoase eveni-
mente cu ocazia Zilei Co-
pilului - 1 Iunie. ªi în
acest an, Primãria pregã-
teºte celor mici surprize
deosebite care sã le facã
luminoasã copilãria. 

“Le urez la mulþi
ani, tuturor copiilor
din Vãlenii de Munte
ºi îi asigur cã în tot
ceea ce facem ne

gândim la viitorul
oraºului nostru! 
Îi invitãm, în ziua de
31 mai, pe toþi copiii
însoþiþi de pãrinþi sau
apropiaþi la Sala de
Sport a localitãþii,
unde vor avea loc
spectacole, concerte 
ºi alte  momente dedi-
cate lor, pentru a-i 
sãrbãtori frumos”,
a declarat primarul
Florin CONSTANTIN.


