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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

o ediþie care promite sã fie
de excepþie
Este deja o tradiþie,
nu numai pentru Valea
Teleajenului ºi Vãlenii de
Munte, ci pentru judeþul
Prahova ºi chiar aºteptatã ºi apreciatã de
oameni din toatã þara,
ca la sfârºit de octombrie, în oraºul noastru
sã celebrãm sãrbãtoarea
recoltei, a toamnei ºi a
þuicii de Vãleni.

În perioada 25-27
octombrie 2019,
organizatorii, Primãria
Vãlenii de Munte,
Consiliul Local ºi Centrul
Cultural “Nicolae Iorga”
vã aºteaptã, pe dumneavoastrã, cetãþenii
oraºului, dar ºi pe toþi
oaspeþii care vor dori
sã participe, la ediþia
a XXII-a Serbãrilor
Toamnei ºi a
Festivalului Þuicii
la Vãlenii de Munte.
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Festivalul Naþional de Folclor “Dor de munte“ediþia 2019 ºi-a desemnat câºtigãtorii
Aflat la cea de-a VI-a ediþie,
Festivalul Naþional de Folclor ”Dor
de Munte” se înscrie în linia unor
demersuri care au devenit parte
reprezentativã pentru oraºul
Vãlenii de Munte, în centrul
cãrora se regãseºte dorinþa de a
contribui la conservarea ºi promovarea patrimoniului cultural
tradiþional românesc, la stimularea
interesului publicului pentru
receptarea creaþiilor folclorice autentice, precum ºi la valorificarea cântecului ºi portului popular românesc.
Iniþiat ºi susþinut de conducerea Primãriei Vãlenii de Munte,
de Consiliul Local ºi Centrul
Cultural „Nicolae Iorga”, Festivalul Naþional de Folclor „Dor de

Munte” reprezintã, totodatã, o
invitaþie de a ne apropia, cu speranþã, respect ºi demnitate, de cultura ºi civilizaþia tradiþionalã materialã ºi spiritualã.
Organizat la Vãlenii de Munte,
în data de 12 octombrie 2019, la
Centrul Cultural „Nicolae Iorga”

Vãlenii de Munte, Festivalul
Naþional de Folclor ”Dor de
Munte” a adus în faþa publicului
talentaþi interpreþi de cânt popular
aflaþi în plinã ascensiune, iubitori
ai folclorului autentic românesc.

continuare în PAGINA 4
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Sala de fitness ºi terenul de minifotbal cu nocturnã,
preferatele vãlenarilor iubitori de miºcare

Ora de iarnã 2019
Deºi s-a zvonit cã nu se va mai trece
la ora de iarnã, potrivit legislaþiei Uniunii
Europene, schimbarea va avea loc totuºi
ºi anul acesta.
Ora de iarnã se aplicã în ultima
noapte de sâmbãtã spre duminicã din
luna octombrie - ÎN NOAPTEA DE 26
SPRE 27 OCTOMBRIE 2019, ORA 4.00
DEVINE ORA 3.00.
Practic, se revine la ora normalã,
iar noi vom dormi mai mult cu o orã.
Duminicã, 27 octombrie, va fi cea mai
lungã zi din an: 25 de ore.
O datã cu trecerea la ora de iarnã, cu
toþii trebuie sã ne schimbãm ora de
somn ºi sã ne culcãm cu o orã mai
devreme. Schimbarea orei poate perturba ceasul biologic. Trecerea la ora de
iarnã poate provoca stãri de obosealã ºi
poate declanºa scãderea vigilenþei,
creºterea nivelului de stres, tulburãri de
somn, perturbarea rutinei zilnice ºi
instalarea asteniei de toamnã.

Noile obiective date în
folosinþã, anul acesta, în
cadrul Sãlii de Sport
“Stelian Manolescu” se
bucurã de interesul sporit
al vãlenarilor de a face
sport ºi miºcare de
întreþinere.
Noua Salã de Fitness
“Zum-Fit Center”, dotatã
de Primãria oraºului cu
aparaturã complexã, de
tehnologie de ultimã orã,
având ºi instructori specializaþi, a fost luatã cu
asalt de doritorii de
miºcare de întreþinere,

în special doamnele preferând acest mod de a-ºi
petrece timpul. Au fost
solicitate peste 60 de
abonamente la salã, pânã
la acest moment, cererea
crescând în continuare.
Terenul de minifotbal,
realizat în exterior, în imediata vecinãtate a Sãlii de
Sport “Stelian Manolescu”, de asemenea, este
solicitat permanent, zilnic,
dupã cum ne-a declarat
conducerea, începând cu
orele amiezii ºi pânã
noaptea, vãlenarii iubitori
ºi practicanþi ai fotbalului

A început reamenajarea Parcului de la Centrul
Cultural “Nicolae Iorga”
Dupã renovarea ºi înfrumuseþarea Centrului Cultural
“Nicolae Iorga” ºi a spaþiului
adiacent, Primãria Vãlenii de
Munte continuã acþiunea de
amenajare a zonei, cu lucrãri
de restaurare la Parcul din
vecinãtatea celor douã instituþii

Primãria Vãlenii de Munte vã informeazã

În atenþia celor care solicitã ajutoare
pentru încãlzirea locuinþei
Odatã cu sosirea anotimpului rece, Primãria Vãlenii de
Munte anunþã cã a început
etapa de depunere a dosarelor
în vedere acordãrii ajutorului
pentru încãlzirea locuinþei pe
perioada sezonului rece.
Pe durata sezonului rece pot
beneficia de ajutor pentru încãlzirea locuinþei, cu gaze naturale
sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau per-

profitând la maxim
de condiþiile bune
de aici (vestiare,
duºuri, gazon artificial de calitate), de
instalaþia de nocturnã ºi de vremea
frumoasã.

soanele care se gospodãresc împreunã, dacã veniturile cumulate
ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodãresc împreunã la aceeaºi adresã, se
situeazã sub 750 de lei/membru
de familie pentru persoanele singure, familiile sau persoanele
care se gospodãresc împreunã ºi
care nu deþin bunuri ce conduc la
excluderea ajutorului respectiv.
Locuitorii oraºului Vãlenii de
Munte sunt aºteptaþi la sediul
Primãriei pentru solicitarea aces-

tor ajutoare, cu condiþia îndeplinirii unor criterii prevãzute
strict de Ordonanþa de Urgenþã nr.
27/2013.
Stabilirea dreptului de acordare se face o singurã datã, pe întreaga perioadã a sezonului rece,
începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus
documentele pânã la data de 20 a
lunii respective, iar pentru cei
care au depus documentele dupã
data de 20, începând cu luna
urmãtoare.

ACTE NECESARE (OBLIGATORII) PENTRU DEPUNEREA
CERERII ªI DECLARAÞIEI PE PROPRIA RÃSPUNDERE PENTRU
ACORDAREA AJUTORULUI DE ÎNCÃLZIRE:
 Acte de proprietate/contracte de închiriere/comodat;
 Factura de gaze - pt. subvenþia la gaze naturale;
 Copie BI/CI, CN pentru toþi membrii familiei;
 Adeverinþã salariu, cupoane alocaþie, cupoane pensie pe luna
anterioarã depunerii cererii;
 Copie talon autoturism;
Adeverinþã emisã de Administraþia Financiarã pentru cei care nu
realizeazã venituri.

publice. Fãrã îndoialã, aºa cum
ne-a obiºnuit, primarul Florin
Constantin a pregãtit un proiect
funcþional ºi estetic, pentru
noua înfãþiºare a parcului, iar
lucrãrile este sigur cã vor fi
fãcute la cel mai înalt nivel de
calitate ºi în ritm operativ.

Deþinerea unuia dintre bunurile menþionate
conduce la excluderea acordãrii ajutorului social
BUNURI IMOBILE

1 Clãdiri sau alte spaþii locative în afara
locuinþei de domiciliu ºi a anexelor gospodãreºti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinþei ºi
curtea aferentã ºi alte terenuri intravilane care
depãºesc 1.000 mp în zona urbanã ºi 2.000 mp în
zona ruralã
BUNURI MOBILE* (*)Aflate în stare de funcþionare
1 Autoturism/autoturisme ºi/sau motocicletã/motociclete cu o vechime mai micã de 10 ani
cu excepþia celor adaptate pentru persoanele cu
handicap sau destinate transportului acestora sau
persoanelor dependente precum ºi pentru uzul
persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletã cu o
vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fãrã remorci, rulote, autobuze,
microbuze
4 ªalupe, bãrci cu motor, scutere de apã,
iahturi, cu excepþia bãrcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaþia ”Delta Dunãrii”
5 Utilaje agricole: tractor, combinã autopropulsatã
6 Utilaje de prelucrare agricolã: presã de ulei,
moarã de cereale
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte
utilaje de prelucrat lemnul acþionate hidraulic,
mecanic sau electric

DEPOZITE BANCARE

 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
TERENURI /ANIMALE ªI/SAU PÃSÃRI
 Suprafeþe de teren, animale ºi pãsãri a cãror
valoare netã de producþie anualã depãºeºte suma de
1.000 euro pentru persoana singurã, respectiv suma
de 2.500 euro pentru familie.
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Serbãrile Toamnei - Festivalul Þuicii,
o ediþie care promite sã fie de excepþie
(urmare din pagina 1)
Timp de trei zile, în Piaþa
Oraºului, producãtorii, comercianþii
ºi meºteºugarii vã vor îmbia cu produsele lor. Cântecul, jocul ºi voia
bunã vor fi asigurate de spectacolele
ºi jocurile de lumini senzaþionale
pregãtite special pentru dumneavoastrã, de cãtre echipa din administraþia publicã localã condusã de
primarul Florin Constantin!

Un moment special în cadrul
evenimentului îl constituie
decernarea titlului “CETÃÞENI DE
ONOARE” unor membri ai comunitãþii locale rãsplãtiþi pentru
realizãrile lor: prof. dr. Emil
Muºat, membru al Uniunii
Scriitorilor din România,
preotului Nicolae Tãnase,
Pe parcursul celor trei zile vor fi
organizate o serie de activitãþi care au
devenit de mult tradiþionale, activitãþi ce vin sã bucure sufletele cetãþenilor oraºului ºi
ale invitaþilor lor.
Este vorba de:
FESTIVALUL ÞUICII
– în cadrul cãruia
se organizeazã
concursul de
degustãri
unde sunt premiaþi producãtorii de þuicã;
SPECTACOLE
ÎN AER LIBER
susþinute de
formaþiile artis-

de la Valea Plopului, medicului
pediatru George Daniel ºi
vãlenarului Ion Dumitru.
Evenimentul va avea loc în
cadrul Galei Cetãþenilor de
Onoare, programatã vineri,
25 octombrie, la Centrul Cultural
“Nicolae Iorga”.
tice ale Centrului Cultural si din alte
localitãþi, dar ºi de artiºti de primã
mãrime; TÂRGUL DE PRODUSE
AGROALIMENTARE ªI MEªTEªUGÃREªTI ºi alte momente surprizã.

Vor urca pe
scenã, în cele trei
zile ale sãrbãtorii, artiºti de mare
valoare, pentru toate gusturile:
Irina Rimes, Anna Lesko,
Petricã Mâþu Stoian, Emilia
Ghinescu, Raoul, Oana Radu,
Diana Biºinicu, Valentin Sanfira,
Nemuritorii, Taraful Ionel
Tudorache, Leya D ºi alþii.

Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte:

“

Þinem foarte mult la pãstrarea tradiþiilor la Vãlenii de
Munte, mai ales a celor care promoveazã oraºul nostru la
nivel naþional. Dorim sã le oferim cetãþenilor acele prilejuri
de distracþie ºi destindere, sã se poatã bucura de concerte
bune, de întâlnirea cu artiºti de primã mãrime în România,
la noi acasã, în urbe dar ºi de produsele tradiþionale sau de
o masã cu prietenii la terase, în zilele frumoase de toamnã
pe care le trãim.

”

CONSILIUL LOCAL, PRIMÃRIA Vãlenii de Munte ºi CENTRUL CULTURAL “NICOLAE IORGA“

PROGRAM
Vineri, 25 octombrie
Orele 14:00
 “Toamna cu rodul bogat!“ Piaþa oraºului. Spectacol în aer liber
susþinut de ansambluri folclorice profesioniste ºi formaþii artistice de amatori
 Recoltarea probelor pentru
concursul «Cel mai bun producãtor
de þuicã»
Orele 16:30
 Gala Cetãþenilor de Onoare Centrul Cultural “Nicolae Iorga“
Orele 18:00 - Piaþa oraºului
 Deschiderea oficialã
 Vizitarea târgului de produse
agricole ºi meºteºugãreºti
Orele 19:00
 Spectacol extraordinar susþinut
de artiºti consacraþi.

Sâmbãtã, 26 octombrie
Orele 10:00
 Târg de produse agroalimentare ºi meºteºugãreºti
Orele 14:00
 “Toamna cu rodul bogat!“ Piaþa oraºului. Spectacol în aer liber
susþinut de ansambluri folclorice profesioniste ºi formaþii artistice de amatori
Orele 18:30
Spectacol extraordinar susþinut de
artiºti consacraþi.
Orele 22 :30
Foc de artificii

Duminicã,
27 octombrie
Orele 10:00
 Târg de produse
agroalimentare ºi meºteºugãreºti
Orele 12:00
 Premierea celor mai
buni producãtori de þuicã
Orele 14:00
 “Toamna cu rodul bogat!“ Piaþa oraºului
Spectacol în aer liber susþinut de
ansambluri folclorice profesioniste ºi
formaþii artistice de amatori
Orele 18:30
Spectacol extraordinar susþinut de
artiºti consacraþi.

Vã aºteptãm
cu inima deschisã!

Pace ºi prune boierilor!
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Telefoane utile:

Cuplurile care împlinesc 40 ºi 50 de ani de cãsãtorie,
sãrbãtorite de comunitatea din Vãlenii de Munte
1 Octombrie, cu prilejul
“Zilei Internaþionale a
Persoanelor Vârstnice”, Sala
Centrului Cultural “Nicolae
Iorga” a fost gazda unui
emoþionant eveniment în
cadrul cãruia au fost sãrbãtorite familiile din oraº care
anul acesta aniverseazã
“Nunta de Rubin” - 40 de ani
de cãsãtorie ºi “Nunta de
Aur” - 50 de ani de cãsãtorie.

E

venimentul a fost organizat
de cãtre Primãria Vãlenii de
Munte, în colaborare cu Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor
“Armonia” Vãlenii de Munte.
A fost un moment de bucurie
atât pentru seniori, cât ºi prilej pentru întreaga comunitate sã-i
omagieze pe pãrinþii ºi bunicii
noºtri, de vârsta a treia. O zi
deosebitã dedicatã în special
cuplurilor care dau o frumoasã
pildã de loialitate ºi un exemplu de
viaþã.
De fapt, 1 Octombrie a fost ziua
în care familia tradiþionalã a fost
omagiatã de administraþia publicã
localã, primarul Florin Constantin
rãsplãtind cu premii, diplome ºi
flori cele 37 de cupluri din oraº, ce
aniverseazã 40 de ani de cãsãtorie.
Alãturi de Primãrie a venit ºi CAR a
Pensionarilor “Armonia” Vãlenii de
Munte pentru a-i premia, prin
preºedintele Constantin Sãvulescu,
pe sãrbãtoriþii semicentenari (17
cupluri).
Iar ca petrecerea sã fie completã,
recitalul susþinut de îndrãgita
solistã Anastasia Lazariuc a bucurat întreaga asistenþã, care a putut

 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 –
DISPECERAT DISTRIGAZ SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345

La mulþi ani,
din partea Primãriei
Vãlenii de Munte!

socializa în foaierul Centrului
Cultural, participând ºi la o trataþie
din partea organizatorilor evenimentului.

Florin CONSTANTIN, primarul
oraºului Vãlenii de Munte:
“Doresc sã îmi exprim o deosebitã apreciere pentru toate persoanele vârstnice ºi în special celor
51 de cupluri care sãrbãtoresc 40,
respectiv 50 de ani de cãsnicie,
sãnãtate, liniºte sufleteascã ºi viaþã
lungã alãturi de copiii, nepoþii ºi
strãnepoþii dumneavoastrã!
La mulþi ani!”

Administraþia localã, condusã de
cãtre primarul Florin Constantin,
continuã tradiþia de omagiere a
venerabililor cetãþeni care locuiesc
pe raza oraºului Vãlenii de Munte ºi
sãrbãtoresc 90, respectiv 100 de ani.
Doamna RENÞEA MARGARETA, nãscutã pe 5 octombrie 1929 a trãit clipe de
intensã bucurie în momentul în care i-au trecut pragul casei reprezentanþii administraþiei
publice locale. La împlinirea celor 90 de ani
doamna Renþea Margareta a primit din
partea Primãriei Vãlenii de Munte tort, flori
ºi un plic cu bani.

Festivalul Naþional de Folclor “Dor de munte“ediþia 2019 ºi-a desemnat câºtigãtorii
(urmare din pagina 1)
Pe scenã au evoluat anul acesta
un numãr de 17 concurenþi din toatã
þara, dar ºi Republica Moldova.
Participanþii au interpretat o piesã
doinitã (doinã sau baladã) ºi un cântec cu acompaniament. Elementul de
noutate în cadrul festivalului a constat în faptul cã fiecare concurent a
prezentat costumul popular specific
zonei pe care o reprezintã.

Concurenþii au fost acompaniaþi
de Orchestra de muzicã popularã
„Flacãra Prahovei” de la Filarmonica
„Paul Constantinescu” – Ploieºti care,
împreunã cu Ansamblul „Doina
Prahovei” – Ploieºti, au oferit în dar
spectatorilor un spectacol extraordinar. Au susþinut recitaluri artiºtii consacraþi Adriana Deaconu, Traian
Frâncu ºi Gigi Stoica.
Parteneri ai festivalului: Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploieºti,

Orchestra de Muzicã Popularã “Flacãra Prahovei”, Asociaþia “Doina
Prahovei” ºi Maspex România SRL.
Câºtigãtorii ediþiei a IV-a a
Festivalului „Dor de munte”:
Trofeul festivalului: Monete
Alina Georgiana, Olt
Premiul I: Banu Mariana
Magdalena, Dâmboviþa
Premiul II: Cernat Antonia,
Prahova
Premiul III: Dinu Andrei, Buzãu
Premiul de popularitate: Popa
Nicolae, Prahova
Premiul pentru autenticitatea
costumului popular: Dumitraºcu
Nicole, Ialomiþa
Premiul special Centenar: Ursu
Milena Camelia, Republica Moldova
Premiul special Centrul Cultural “Nicolae Iorga”: Nicolae
ªtefan Daniel, Prahova.
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