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Administraþia localã
încurajeazã
performanþa la
învãþãturã în Vãlenii
de Munte
 Sute de burse ºi premii,
acordate elevilor, în anul
ºcolar 2020-2021

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Cu bune ºi rele, anul 2020 aproape s-a dus.
NOU este anul ce vine, NOI sunt ºi dorinþele noastre!

Sã privim înainte cu speranþe,
cãtre

124 de olimpici, rãsplãtiþi
cu premii în bani
PAGINA 4

Se apropie cea mai frumoasã perioadã a anului
ºi spiritul sãrbãtorilor trebuie pãstrat.
Adevãratul spirit al Crãciunului înseamnã sã preþuieºti
ceea ce ai ºi sã oferi, din compasiune.

Au fost redeschise
piaþa ºi parcurile
PAGINA 3
oraºului

Doresc tuturor locuitorilor Oraºului
Vãlenii de Munte ca Sfânta Sãrbãtoare a
Naºterii Domnului ºi Noul An sã însemne
pentru fiecare bucuria unui nou început,
mai bun ºi mai liniºtit, iar viaþa noastrã sã
reintre cât mai repede pe fãgaºul normal.

La mulþi ani!
Florin CONSTANTIN
primarul oraºului Vãlenii de Munte

Taxele ºi impozitele locale la Vãlenii de Munte,
pentru anul 2021, se menþin la nivelul actual

Primãria distribuie mãºti de protecþie
ºi alcool sanitar întregii populaþii a oraºului
Consiliul Local Vãlenii
de Munte a aprobat iniþiativa primarului Florin
CONSTANTIN de a se distribui mãºti de protecþie
fiecãrei persoane cu domiciliul sau reºedinþa pe
raza oraºului, pentru prevenirea ºi combaterea pandemiei de Covid-19.

Pentru achiziþionarea acestora, s-a alocat o sumã de
maxim 20.000 de lei.
Odatã cu distribuirea mãºtilor de protecþie, se va distribui ºi câte o sticlã de
alcool sanitar de 500 ml,
pentru fiecare gospodãrie de
pe raza localitãþii. Alcoolul
sanitar este sponsorizarea
SC Rombeer Crângaºu SRL
cãtre UAT Vãlenii de Munte.

Facilitãþi fiscale în cazul agenþilor economici care ºi-au
întrerupt activitatea din cauza pandemiei noului coronavirus
Pentru informaþii
puteþi suna la telefon:
 Poliþia Localã 0752.132.454
Primãrie 0244.280.816
Pisãu Ion 0786.248.365

Vãlenii de Munte îmbrãcat
de sãrbãtoare. Instalaþii
de iluminat festiv pe strãzile
PAGINA 3
oraºului

Administraþia publicã localã
îl trimite pe Moº Crãciun
la toþi elevii din
PAGINA 2
Vãlenii de Munte

La Vãlenii de Munte, taxele ºi impozitele
locale pentru anul 2021 se menþin la nivelul
actual. Se va aplica doar indexarea cu rata
inflaþiei, de 3,8%, mãsurã care se aplicã an de
an ºi este decisã la nivel naþional, de cãtre
Ministerul Finanþelor.
Se menþine ºi facilitatea reducerii cu
10%, în cazul plãþii
integrale pânã la 31
martie 2021, a cuantumului impozitului pe
clãdiri, terenuri ºi pe
mijloacele de transport.
Propunerea primarului Florin Constantin, la
votarea taxelor ºi impozitelor locale pentru
anul 2021, a urmãrit
“o impozitare echitabilã
ºi o relaxare fiscalã a
contribuabililor, pentru
stimularea mediului de

afaceri ºi creºterea calitãþii vieþii în oraºul
Vãlenii de Munte, care
sã satisfacã într-o proporþie mai mare nevoile
actuale ale cetãþenilor
oraºului”.
Tot la propunerea
primarului oraºului,
Consiliul Local Vãlenii
de Munte a acordat facilitãþi fiscale la plata impozitului pe clãdiri nerezidenþiale folosite în
activitatea economicã,
în anul 2020, ai cãror
proprietari sau utilizatori au fost afectaþi de

pandemia coronavirusului SARS-Cov-2.
Pentru clãdirile aflate
în proprietatea persoanelor fizice sau juridice
folosite în activitatea
economicã, în cazul în
care s-a întrerupt activitatea ca urmare a
efectelor pandemiei,
existând înscrisuri oficiale în acest sens, s-a
aprobat reducerea
impozitului anual pe
clãdiri cu 50%.
Pentru clãdirile aflate
în proprietatea statului,
unde utilizatorii ºi-au
întrerupt activitatea ca
urmare a pandemiei
coronavirusului SARSCov-2, s-a aprobat
scutirea integralã
a impozitului lunar
pe clãdiri.
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Administraþia publicã localã îl trimite
pe Moº Crãciun la toþi elevii
din Vãlenii de Munte
La iniþiativa primarului
Florin Constantin, consilierii
locali au aprobat acordarea de
cadouri de Crãciun preºcolarilor ºi elevilor din unitãþile de
învãþãmânt preuniversitar de
stat de pe raza oraºului Vãlenii
de Munte, cu domiciliul în
localitate.
1800 de pachete cu cadouri au
fost distribuite unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar: Grãdiniþa
cu program normal nr.1, ªcoala
Gimnazialã “Ing. Gh. Pãnculescu”,
Colegiul Naþional “Nicolae Iorga”,
Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constantinescu”, cu

structurile aparþinãtoare. Acestea
au distribuit organizat pungile cu
cadouri elevilor din oraº.
Practic, toþi prichindeii, copiii ºi
adolescenþii de la unitãþile de
învãþãmânt din oraº ºi cu domiciliul aici primesc darurile de Moº.
Vã prezentãm fotografii de la acþiunea de
împãrþire a darurilor la Liceul Tehnologic
Agromontan “Romeo Constantinescu”,
desfãºuratã de conducerea unitãþii ºi cadrele
didactice, sub coordonarea directorului
Raluca Emilia Popescu.

Plafonul pentru subvenþia la
încãlzire a fost majorat la 800 de lei
Locuitorii oraºului Vãlenii de Munte sunt aºteptaþi
la sediul Primãriei pentru solicitarea acestor ajutoare,
cu condiþia îndeplinirii unor criterii prevãzute strict de
Ordonanþa de Urgenþã nr. 27/2013.
Familiile care nu s-au
încadrat în limitele impuse
de lege pânã la data intrãrii
în vigoare a prezentei ordonanþe dar care îndeplinesc
în prezent condiþiile de acordare (venitul pe membru
de familie sub nivelul de
800 lei) pot depune cererea
ºi dosarul de acordare la
Primãria Vãlenii de Munte

Acte necesare:
 Copie acte identitate (BI/CI/CN) - de la toþi
membrii familiei
Copii dupã certificatele de naºtere ale tu-

turor membri lor familiei;
Facturã gaze (luna
anterioara);
Copie dupã certificatul de cãsãtorie;
Adeverinþã salariu,
cupon ºomaj, cupon alocaþie, cupon pensie sau
orice act care face dovada
venitului (CU O LUNÃ
ÎNAINTEA DEPUNERII
CERERII)
Acte de proprietate
(titlu de proprietate, certificate de moºtenitor, acte de
vânzare-cumpãrare) - dupã
caz;
Adeverinþã registrul
agricol pentru cei care au
pãmântul în asociaþie.

Ce artificii ºi petarde putem folosi de sãrbãtori!
Persoanele fizice nu au
voie sã cumpere ºi sã foloseascã decât materiale pirotehnice din categoria F1. (articole pirotehnice de divertisment care prezintã un risc
foarte scãzut ºi un nivel de
zgomot neglijabil ºi care sunt

destinate utilizãrii în spatii
restrânse): steluþe, lumânãri
scânteietoare, jerbe cu
scântei, minifacle ºi minisori, cu o masã maximã de
amestec pirotehnic de 3 grame.
Totodatã, persoanele fizice
nu pot confecþiona, deþine,
comercializa, importa sau
folosi obiecte pirotehnice
din clasele II-IV ºi T2, cum ar
fi: petarde, pocnitori ºi
obiecte zburãtoare din
clasa I.

Este interzisã folosirea
materialelor pirotehnice pe
drumurile publice deschise
circulaþiei rutiere, pe aleile
pietonale, în mijloacele de
transport public, în spaþiile
deschise cu aglomerãri de persoane º.a.
Dacã dorim sã ne petrecem
Sãrbãtorile de Iarnã alãturi de
cei dragi ºi nu prin spitale am
face bine sã ne gândim de
douã ori atunci când vrem sã
cumpãrãm produse pirotehnice.

Atenþie la afumãtori, butelii ºi arzãtoare!
În diverse localitãþi ale
judeþului nostru au izbucnit,
zilele trecute, mai multe
incendii la afumãtorile cãrnii
de porc, puse în funcþiune cu
prilejul Ignatului, producându-se pagube importante ºi
chiar rãniri.
ISU Prahova le recomandã deþinãtorilor de porci care

urmeazã a fi sacrificaþi în propriile gospodãrii sã respecte
anumite reguli, pentru evitarea unor evenimente neplãcute. Locul pentru pârlirea
porcilor trebuie sã fie ales la
o distanþã de siguranþã faþã
de alte construcþii sau depozite de furaje.
Buteliile de gaze folosite

cu aceastã ocazie vor trebui
amplasate la o distanþã corespunzãtoare faþã de arzãtor, pentru evitarea exploziei. De asemenea, afumãtorile din zidãrii de cãrãmidã
ºi/sau alte materiale trebuie
sã funcþioneze independent
de celelalte construcþii-anexã
aflate în gospodãrie.

3

Vãlenii de Munte - Administraþie

Vãlenii de Munte îmbrãcat de sãrbãtoare.
Instalaþii de iluminat festiv
pe strãzile oraºului

Þurþuri luminoºi, perdele
de lumini, figurine ºi personaje specifice Sãrbãtorilor
de Iarnã, leduri, instalaþii
tridimensionale mari ºi mici toate acestea pentru
locuitorii oraºului Vãlenii
de Munte.

Deºi trãim vremuri tulburi, odatã cu întreaga lume
tulburatã de pandemie,
Primãria ºi Consiliul Local
Vãlenii de Munte au dorit sã
le ofere cetãþenilor, prin iluminatul festiv pregãtit de
Sãrbãtorile de Iarnã, un

strop de luminã ºi culoare totul menit sã aducã aminte
de frumoasele poveºti de
iarnã de altãdatã ºi sã ne
facã, în acelaºi timp, sã mai
uitãm de perioada grea prin
care trecem cu toþii.

Au fost redeschise piaþa ºi parcurile
oraºului

În urma mãsurilor luate
la nivel naþional, dar ºi a
evoluþiei numãrului de
cazuri coronavirus în
Vãlenii de Munte, s-a luat
hotãrârea deschiderii
pieþei ºi a parcurilor
oraºului.

În piaþa oraºului, comercianþii îºi expun marfa zilnic,
în hala de legume ºi zarzavaturi, iar la sfârºit de sãptãmânã ºi în hala de carne ºi
lactate. Aceºtia îi invitã pe
cetãþeni sã cumpere marfã de
calitate ºi la preþuri bune de
la producãtorii locali, cu
încredere, fiind asigurate în
activitatea pieþei toate
mãsurile de protecþie ºi distanþare impuse de pandemie.
Parcurile din Vãlenii de
Munte, chiar dacã vremea e
rece, sunt la fel de aranjate ºi
bine îngrijite ca totdeauna, de
la cei mici, pânã la pensionari,
toþi localnicii putând sã petreacã momente plãcute aici.

Superstiþii de Anul Nou
În noaptea dintre ani este
important sã ne punem o
dorinþã ºi sã întâmpinãm
anul ce vine cu speranþe
mari. Dorinþa pusã are
toate ºansele sã se
împlineascã.
Pentru un an norocos
ºi plin de iubire sunt de preferat hainele roºii, roºul fiind
considerat culoarea veseliei
ºi a dragostei.
E bine sã aveþi bani (mai
ales noi) în fiecare portofel.
E bine sã nu vã gãseascã anul nou cu datorii, altfel
veþi avea datorii tot anul.
E bine ca ceva sau cineva sã vã intre în casã în prima zi din anul nou, nu sã
iasã!
Acel obiect pe care îl þii
în mânã de Anul Nou, la 12
noaptea, sau cel pe care pui
mâna imediat dupã ora 12 va
fi cel mai important plan al
vieþii tale în anul care vine.
Dacã þii bani în mânã, vei
merge bine cu banii tot anul,
dacã îþi þii iubita de mânã, îþi
va merge bine cu dragostea
tot anul, dacã þii paharul în
mânã, va fi un an vesel.
 Copiii nãscuþi de
Crãciun sau de Anul Nou
sunt norocoºi.

 Pentru atragerea norocului, se considerã cã este
bine sã avem vâsc pe masã,
în noaptea de Revelion, dar
ºi struguri ºi smochine, pentru belºug.
Prima persoanã care va
suna sau va bate la uºa în
prima zi din noul an trebuie
primitã. Dacã e bãrbat - va fi
un an norocos. Musafirul trebuie sã intre în casã cu o
crenguþã de vâsc, pâine ºi
sare.
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LA MULÞI ANI
cu sãnãtate!

Administraþia localã încurajeazã performanþa
la învãþãturã în Vãlenii de Munte
Sute de burse ºi premii
acordate elevilor în anul
ºcolar 2020-2021
436 elevi vor primi burse
Consiliul Local a aprobat bursele
care se vor acorda anul ºcolar viitor,
elevilor de ºcoalã ºi liceu din unitãþile
de învãþãmânt preuniversitar de pe
raza oraºului Vãlenii de Munte.
Astfel, în hotãrârea iniþiatã de primarul oraºului, au fost aprobate
numãrul ºi categoriile burselor care
vor fi acordate elevilor.
Cuantumul lunar
al burselor va fi:
 Bursã de performanþã
150 lei/ elev/ lunã
 Bursã de merit - 80 lei/lunã/elev
 Bursã de studiu - 50 lei/lunã/ elev
 Bursã socialã - 50 lei/lunã/elev
Bursele ºcolare sunt clasificate
dupã criteriile generale stabilite de
Ministerul Educaþiei Naþionale.
În anul ºcolar 2020-2021, vor primi
burse în total 436 elevi din oraº.
Burse de merit vor primi 128 de
elevi de la Liceul Tehnologic “Romeo Constantinescu”, 120 de elevi
de la Colegiul Naþional “Nicolae

Iorga” ºi 73 - de la ªcoala
Gimnazialã “Ing. Gheorghe Pãnculescu”. De asemenea, vor fi acordate
7 burse de studiu ºi 108 burse sociale.
În total, se alocã de la bugetul de
stat 273.040 lei.

Performanþa la învãþãturã se rãsplãteºte ºi prin premierea elevilor din
unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din oraºul Vãlenii de Munte cu
rezultate deosebite în anul ºcolar
2019-2020. Astfel, cei 4 olimpici din
Vãlenii de Munte care au câºtigat premii sau menþiuni la olimpiadele internaþionale vor primi câte 1.000 de lei,
olimpicii cu premii sau menþiuni la
olimpiadele naþionale, în numãr de
30, vor primi câte 500 de lei ºi 89 de
elevi cu astfel de perfomanþe la
olimpiadele judeþene vor primi câte
300 de lei.
Au fost alocaþi de la buget, pentru
aceste cheltuieli, 46.220 de lei.

“Este de prisos sã mai spun cât de
preocupaþi suntem, noi ce din admi-

defecþiuni sau improvizaþii!
 Nu solicitaþi excesiv instalaþia electricã
prin utilizarea simultanã a
mai multor aparate electrice a cãror putere însumatã poate depãºi puterea
instalaþiei electrice a locuinþei dumneavoastrã.
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O viaþã frumoasã ºi bucurii
trãite ºi de acum înainte
alãturi de cei dragi!

124 de olimpici,
rãsplãtiþi cu premii
în bani

Sãrbãtori de iarnã în siguranþã!
 Nu aprindeþi artificii sau lumânãri în
bradul de Crãciun sau în
apropierea acestuia. Indiferent cã este natural sau
artificial, acesta se poate
aprinde rapid conducând
la incendierea locuinþei;
 Nu amplasaþi
bradul de Crãciun în
apropierea unor surse
de cãldurã (sobe, calorifere sau alte mijloace
de încãlzire) sau a unor
materiale combustibile
(perdele, draperii, feþe de
masã, etc);
 Nu utilizaþi decoraþiuni electrice cu

domnului
Cristea Gheorghe,
nãscut pe data de
20 noiembrie 1930

nistraþia publicã, de a asigura cele
mai bune condiþii de învãþare în
Vãlenii de Munte.
Cred, de asemenea, cã performanþa trebuie rãsplãtitã ºi cu premii
în bani, pe de o parte, iar pe de alta sã
îi ajutãm pe elevii cu o situaþie familialã mai grea sã meargã la ºcoalã. Vã
asigur cã banii pe care îi acordãm copiilor de ºcoalã ºi liceu sunt o investiþie foarte bunã pentru oraº. O investiþie în viitorul Vãlenilor.
ªi trebuie sã ne mai gândim cã
sunt primii bani câºtigaþi prin munca
lor de aceºti copii, iar acest lucru
poate sã le deschidã drumul în viaþã
mai târziu.” - Florin Constantin,
primarul oraºului Vãlenii de
Munte

La iniþiativa primarului Florin
Constantin, Primãria Vãlenii de Munte
continuã aceeaºi frumoasã tradiþie,
de a rãsplãti cu tort, flori, cu o
diplomã ºi un plic cu premii în bani,
la împlinirea vârstei de 90 de ani,
respectiv 100 de ani, fiecare vãlenar
care atinge acest prag de frumoasã
longevitate.

ATENÞIE! Un nou tip de înºelãtorie ia amploare!

“Metoda COVID-19”
Un nou tip de înºelãciune,
cãreia i-au cãzut deja victime
mai mulþi bãtrâni, ia
amploare în România.
Potrivit Poliþiei indivizii se
folosesc de pandemia de coronavirus, sunã “victimele” la telefon ºi le spun cã au copiii în
stare gravã în spital, iar ca sã îi
salveze trebuie sã dea bani pentru aparate de ventilaþie.
Înºelãciunea a fost denumitã de poliþiºti “metoda

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;

COVID-19” - pentru cã urmeazã
acelaºi tipar cu metoda accidentul. Escrocii îi contactau - mai
întâi - prin telefon ºi, cu vocea
schimbatã, le transmiteau cã fiul
sau fiica lor a ajuns în stare
gravã în spital ºi are nevoie de
tratament de urgenþã ºi aparate
de ventilaþie. Apoi, le cereau
bani ºi mergeau la ei acasã ca
sã îi primeascã. A fost ºi cazul
unei femei de 89 de ani, care
le-a oferit escrocilor peste 13 mii
de lei.

 Servicii salubritate:
0722. 547.484 – CRISTEA
GABRIELA;
 Poliþia Localã: 0752.132.454;
 Pentru gaze: 0800877778;
021.9281 DISPECERAT DISTRIGAZ
SUD PLOIEªTI;
 Centrul Cultural: 0244.280.345
Administraþia Financiarã
Vãlenii de Munte - 0244.283.006
 A.J.O.F.M. Vãlenii de Munte 0244 280.339

Înºelãciunile prin “metoda
COVID - 19” au luat amploare în
ultima perioadã. Poliþiºtii din
Bucureºti au prins cinci bãrbaþi
care ar fi sunat peste 40 de persoane în numele unor rude
infectate cu SARS-CoV-2.

Spitalul Orãºenesc Vãlenii
de Munte - 0244.282.525
Colegiul Naþional "NICOLAE
IORGA" - 0244.280.905
 Liceul Tehnologic
Agromontan "Romeo
Constantinescu" - 0244.281.555
ªcoala Gimnazialã
"Ing. Gheorghe Pãnculescu" 0244.280.965

