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Anul acesta, 1 Decembrie este 
o sãrbãtoare a inimilor noastre. 

Fãrã paradã militarã, fãrã fanfarã, 
fãrã masa comunã cu afumãturã,
avem prilejul sã facem din Ziua
Naþionalã a României sãrbãtoarea
sufletelor noastre. 

Vã doresc, îmi doresc pentru noi
toþi, ca ziua tuturor românilor sã ne
gãseascã mai uniþi decât oricând.

LA MULÞI ANI!

La mulþi ani, 
cetãþeni 

ai oraºului 
Vãlenii 

de Munte!

Florin CONSTANTIN primarul 
oraºului Vãlenii de Munte: 

”

“

Atât împãrþirea, aranja-
mentul interior ºi finisa-
jele  aprtamentelor ºi gar-
sonierelor, cât ºi amena-
jarea spaþiului exterior, de
excepþie, fac din cele 15
locuinþe habitatul ideal
unde 15 familii sau per-
soane singure tinere vor
locui la începutul vieþii.

Viitorii chiriaºi se vor
muta în foarte scurt timp
în unitãþile locative ce 
le-au fost repartizate dupã
criteriile pe care le pre-
vede legea.

În prezent se efec-
tueazã finisajele finale la
investiþiile conexe nece-
sare funcþionãrii adec-
vate a locuinþelor:

 loc de joacã, 
structurat pe vârste;
 spaþiu de fitness

în aer liber;
 platforme ºi

drumuri de
acces;
 parcare

generoasã;
 amena-

jare spaþii
verzi.

Blocul ANL pentru tineri 
îºi aºteaptã proprietarii

Blocul ANL pentru tineri de pe Bd. Nicolae Iorga nr. 158-160 
a ieºit, aºa cum era ºi de aºteptat, un model de imobil de locuinþe colective. 
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 Începând cu data prezentei
hotãrâri, la nivelul României se
propune instituirea OBLIGAÞIEI
PURTÃRII MÃªTII DE PRO-
TECÞIE, astfel încât sã acopere
nasul ºi gura, la nivel naþional, pen-
tru toate persoanele care au
împlinit vârsta de 5 ani, în toate
spaþiile publice deschise ºi închise,
indiferent de valoarea ratei de inci-
denþã cumulatã a cazurilor din
ultimele 14 zile.

Firmele ºi instituþiile, obligate 
sã-ºi decaleze programul 
Operatorii economici publi-

ci sau privaþi au obligaþia orga-
nizãrii activitãþii ºi desfãºurãrii
programului de lucru în regim de
telemuncã sau muncã la domiciliu,
iar acolo unde specificul activitãþii
nu permite acest lucru, sã se orga-
nizeze programul de lucru astfel
încât personalul sã fie împãrþit în
cel puþin douã grupe care sã
înceapã, respectiv sã termine acti-
vitatea la o diferenþã de cel puþin 2
ore. 

 În toate localitãþile, activi-
tãþile didactice care impun pre-
zenþa fizicã a antepreºcolarilor,
preºcolarilor ºi elevilor în unitãþile
de învãþãmânt se desfãºoarã în
sistem on-line.

Magazinele se închid 
la ora 21.00. 

De asemenea, se suspendã
activitatea din târguri, bâlciuri,
pieþe mixte ºi volante, talciocuri. 

 În toate localitãþile din
România, se propune inter-
zicerea circulaþiei persoanelor
în afara locuinþei/gospodãriei
în intervalul orar 23.00 – 05.00.

Prin excepþie de la prevederi-
le alin. (1), circulaþia persoa-
nelor în afara locuinþei/gospo-
dãriei este permisã în intervalul
orar 23.00 – 05.00 pentru urmã-
toarele motive:

a) deplasarea în interes pro-
fesional, inclusiv între locuin-
þã/gospodãrie ºi locul/locurile de
desfãºurare a activitãþii profesio-
nale ºi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenþã
medicalã care nu poate fi amânatã
ºi nici realizatã de la distanþã, pre-
cum ºi pentru achizþionarea de
medicamente;

c) deplasãri în afara locali-
tãþilor a persoanelor care sunt în
tranzit sau efectueazã cãlãtorii al
cãror interval orar se suprapune
cu perioada interdicþiei, cum ar fi

cele efectuate cu avionul, trenul,
autocare sau alte mijloace de
transport de persoane ºi care pot
fi dovedite prin bilet sau orice altã
modalitate de achitare a cãlãtoriei;

d) deplasarea din motive jus-
tificate, precum îngrijirea/înso-
þirea copilului, asistenþa per-
soanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilitãþi ori deces al unui
membru de familie.
 Interzicerea desfãºurãrii de

reuniuni cu prilejul unor sãrbã-
tori, aniversãri, petreceri în spaþii
închise ºi/sau deschise, publice
ºi/sau private.

Mãsurile prevãzute în pre-
zenta hotãrâre  se realizezã pe o
perioadã de 30 de zile, urmând
ca la finalul acesteia, în funcþie
de evoluþia situaþiei epidemio-
logice, sã se hotãrascã, dupã caz,
menþinerea, eliminarea sau mo-
dificarea acestora.

Ca urmare a înmulþirii

cazurilor de infectare cu

noul coronavirus în rândul

populaþiei, Guvernul a apro-

bat Hotãrârea cu nr. 52 - cu

aplicabilitate ÎNCEPÂND

DIN DATA DE 9 NOIEMBRIE. 

Ce trebuie sã faci dacã eºti depistat pozitiv 

cu Covid-19 sau dacã ai suspiciuni

Carantina parþialã

Prevederile noii Hotãrâri a Guvernului cu
privire la “carantina parþialã” în România

Ce trebuie fãcut dacã am sem-
nele unei boli respiratorii sau alte
semne despre care am auzit cã pot
fi caracteristice pentru COVID-19?

Trebuie sã rãmâi acasã ºi sã con-
tactezi medicul de familie sau sã
suni la 112. Cu medicul de familie
vei discuta despre ce te supãrã ºi
împreunã veþi decide dacã vã veþi
întâlni, dacã vei ramâne acasã pen-
tru tratament, sau dacã este nevoie
de testare pentru COVID-19.

Pe cine trebuie sã anunþ dacã
sunt depistat pozitiv?

Rezultatul pozitiv este transmis
imediat de cãtre laborator cãtre
Direcþia de Sãnãtate Publicã (DSP) ºi
astfel eºti luat în evidenþa DSP. Vei fi
contactat de DSP pentru a fi trans-
portat la o unitate abilitatã pentru
evaluarea obligatorie ºi pentru efec-
tuarea anchetei epidemiologice. DSP
va elibera în termen de maxim 30 de

zile de la ultima zi a perioadei de izo-
lare „Decizia de izolare” în baza
cãreia vei putea solicita concediu
medical.

Cum obþin documentele nece-
sare (concediu medical) pentru
perioada de carantinã sau izo-
lare?

Este esenþialã decizia de izo-
lare/carantinare (dupã caz) emisã
de DSP. Dacã ai ieºit din perioada de
izolare de 14 zile (ai fost bolnav
COVID-19), vei transmite medicului
tãu de familie decizia de izolare
emisã de DSP ºi vei primi certificatul
de concediu medical. 

Dacã ai stat în carantinã, fiind con-
tact apropiat cu o persoanã bolnavã
COVID-19, vei prezenta medicului de
familie decizia de carantinare emisã
de DSP în baza cãreia îþi va fi eliberat
concediul medical pentru perioada
consemnatã în decizie.

IMPORTANT! Concediile medi-
cale se elibereazã retroactiv, în ter-
men de 30 de zile de la ieºirea din
izolare sau carantinã.

Ce trebuie sã fac dacã am fost
confirmat pozitiv ºi am ales sã
rãmân la domiciliu?

Iniþial, este necesarã o evaluare 
într-o unitate medicalã abilitatã (eva-
luare obligatorie prin lege). Te vei
deplasa cu ambulanþa cãtre unitatea
medicalã abilitatã. NU folosi în acest
scop mijloace de transport proprii
sau în comun! Te izolezi de restul
familiei, reduci cât mai mult interacþi-
unea cu persoanele din jurul tãu,
porþi masca.

Dacã este posibil, vei folosi singur
o camerã ºi o baie, utilizezi continuu
masca ºi dezinfectezi toate obiectele
de folosinþã comunã dupã ce le 
atingi. Vei anunþa medicul de familie
pentru a fi luat în evidenþã. 

Vei discuta zilnic despre starea ta
de sãnãtate cu medicul tãu de familie
prin consultaþii la distanþã (telefon,
internet).

Ce fac dacã pe parcursul izolãrii
starea mea de sãnãtate se agra-
veazã brusc?

Vei apela urgent serviciul 112.
Când ºi cum mã pot reîntoarce

la muncã/ºcoalã?
Te poþi reîntoarce la activitatea

anterioarã dupã 14 zile, dacã nu mai
prezinþi simptome, fãrã a fi necesar
un test pentru aceasta. Vei respecta
în continuare toate regulile de pro-
tecþie. 

Societatea Naþionalã de Medicina Familiei -  GHID INFORMATIV COVID-19

Þinând cont de
mãsurile luate la nivel
naþional pentru com-
baterea rãspândirii
infectãrilor cu noul
coronavirus, precum
ºi de evoluþia ratei de
infectãri în localitate,
Comitetul Local pen-
tru Situaþii de Urgenþã
a hotãrât sã ia mãsu-
rile de închidere
provizorie a Pieþei
oraºului, precum ºi
închiderea tuturor
parcurilor din Vãlenii
de Munte.

Mãsurile au fost
luate pentru prote-
jarea sãnãtãþii popu-
laþiei. Este un sacrifi-
ciu fãcut pentru 30 de
zile, iar toatã lumea
sperã sã nu fie nevoie

de prelungirea acestei
perioade, dacã vor
scãdea cazurile de
infectare.

De asemenea,
Primãria continuã cu
firma specializatã acþi-
unile sãptãmânale de
dezinfecþie a scãrilor
de bloc ºi sediilor
instituþiilor publice
din oraºul Vãlenii de
Munte.

Sãnãtatea cetãþeni-
lor este mai presus de
orice, mai ales în
aceastã perioadã!

Parcurile ºi piaþa oraºului
rãmân închise pentru 
combaterea rãspândirii
noului 
coronavirus
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Primãria oraºului Vãlenii de
Munte are în execuþie operaþia de
reparare a strãzilor cu covor
asfaltic de 4 centimetri.

În cadrul acestui program, deja
sunt asfaltate strãzile Stejarului,
Mesteacãnului, Miron Costin, Petru
Movilã, Alexandru Donici, Ion Luca
Caragiale, Cãrãmidari, Dimitrie
Bolintineanu, urmând sã intre în exe-
cuþie ºi alte strãzi.

De asemenea, sunt modernizate tro-
tuarele pe strada Cismari. Pânã la

finalizarea lucrãrilor pe aceastã
arterã vor fi analizate prioritãþile ºi
ordinea de continuare pe alte strãzi
ale oraºului.

Din coroborarea obiectivelor
privind modernizarea trotuarelor
ºi aºternerea de covor asfaltic au
fost îmbunãtãþite condiþiile de
desfãºurare a traficului în zona adia-
centã Pieþei Oraºului, intersecþia
strãzilor Alexandru Donici ºi I.L.
Caragiale, prin amenajarea unui 
trotuar ce deserveºte atât pietonilor,
cât ºi dirijarea apelor pluviale. 

Asfaltare
Strada Dimitrie

Bolintineanu

Modernizare trotuare 
Strada Cismari

C ontinuã ºi lucrãrile de asigurare a
unei infrastructuri rutiere la nivel

urban, prin aducerea la cotã a capacelor de
la reþeaua de canalizarea publicã, în cadrul
urmãririi curente a desfãºurãrii în sigu-
ranþã a circulaþiei. 

S -au fãcut toaletãri ale arborilor ºi 
vegetaþiei, pentru siguranþa rutierã ºi

vizibilitatea sporitã.

Intersecþie strãzi 
Alexandru Donici - 

I.L. Caragiale

Programul de modernizare a strãzilor
oraºului continuã 

Restricþii în scopul desfãºurãrii în siguranþã 

a campaniei pentru alegerile parlamentare
Efectuarea triajului obser-

vaþional ºi dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, în cazul tuturor persoanelor
care intrã/sosesc în spaþiul în care au
loc evenimentele/întrunirile electorale;
 Interzicerea accesului la astfel de

întruniri a persoanelor care prezintã
semne vizibile de infecþie respiratorie;
 Asigurarea unor fluxuri de

intrare/ieºire separate, pentru a facilita
menþinerea distanþãrii fizice de mini-
mum un metru între participanþi; 
Menþinerea distanþãrii fizice de

minimum un metru între participanþii la
evenimente/întruniri, inclusiv la cele
desfãºurate pe stradã sau ”din uºã în
uºã”; 

 Asigurarea unei suprafeþe de
minim 4 mp/persoanã, în cazul eveni-
mentelor/întrunirilor/acþiunilor
desfãºurate în aer liber; 
Distribuirea materialelor de propa-

gandã se va face la standuri de
autoservire;
Asigurarea de recipiente de colec-

tare/coºuri de gunoi cu capac, dedicate
exclusiv aruncãrii mãºtilor de protecþie
folosite ºi, eventual, a mãnuºilor, în
funcþie de numãrul estimat de partici-
panþi; 
 Echipamentele utilizate în campanie

(microfoane, staþii de amplificare, camere
video, aparate de fotografiat º.a.) vor fi
dezinfectate înainte ºi dupã folosire.

Mãsuri pentru prevenirea incidentelor 
în utilizarea instalaþiilor de gaze naturale

Sunt interzise:

aprinderea focului dacã apara-
tul de utilizare nu este etanº sau nu
are tiraj;
lãsarea focului nesupravegheat

la aparatele neautomatizate;
 obturarea coºului de fum al

aparatelor;
modificarea instalaþiilor de uti-

lizare;
 dormitul în încãperi cu focul

aprins;
 dormitul în încãperi cu apa-

ratele nelegate la coº (reºou, aragaz,
maºini de gãtit etc.)

Dacã utilizaþi sobe pe bazã de
gaze naturale fãrã arzãtoare auto-
matizate, vã recomandãm sã:

montaþi arzãtoare automatizate
care reduc riscurile;
 fiþi atenþi la evacuarea gazelor:

verificaþi sã nu existe mici fisuri care
sã lase gazele în încãpere;
montaþi un detector de gaze ºi

monoxid de carbon în camerele
unde existã aparate de utilizare a
gazelor naturale;
 nu efectuaþi lucrãri de

întreþinere decât prin intermediul
persoanelor autorizate în acest sens.

De asemenea, în aceeaºi zonã au
fost îmbunãtãþite elementele geome-
trice ale pãrþii carosabile pentru a
asigura o mai bunã vizibilitate pentru
participanþii la trafic, aducându-se
implicit un spor de siguranþã pentru
utilizatori.
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 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;

 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

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

Telefoane

utile:

4

Îi transmitem
doamnei MARIA CREÞU 

nãscutã pe data de 
31 octombrie 1930

O viaþã frumoasã ºi bucurii 
trãite ºi de acum înainte 

alãturi de cei dragi! 

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 din partea edililor.

Locuitorii oraºului
Vãlenii de Munte sunt
aºteptaþi la sediul Pri-
mãriei pentru solicitarea
acestor ajutoare, cu con-
diþia îndeplinirii unor
criterii prevãzute strict
de Ordonanþa de
Urgenþã nr. 27/2013. 

Cine poate beneficia de
ajutoarele pentru
încãlzirea locuinþei?

Familiile ºi persoanele
singure ale cãror veni-
turi nete lunare pe mem-
bru de familie sunt mai
mici de 750 lei.

Acordarea dreptului la
ajutorul de încãlzire
pentru locuinþã se face:

Stabilirea dreptului de
acordare se face o sin-
gurã datã, pe întreaga
perioadã a sezonului rece,
începând cu luna depune-
rii cererii, pentru cei care
au depus documentele
pânã la data de 20 a lunii
respective, iar pentru cei
care au depus docu-
mentele dupã data de 20,
începând cu luna urmã-
toare.

Ajutorul se acordã pen-
tru consumatorii de ener-
gie termicã în sistem cen-
tralizat, energie electricã,
gaze naturale ºi lemne, cãr-
buni, combustibili petro-
lieri. Acesta se acordã nu-
mai pentru un singur sis-
tem de încãlzire, acesta
fiind cel principal utilizat;

Cine depune cererea:
Cererea o depune 

titularul ajutorului pen-
tru încãlzirea locuinþei
care poate fi: proprietarul
locuinþei; persoana care a
înstrãinat locuinþa pe baza

unui contract cu clauzã de
întreþinere; titularul con-
tractului de închiriere; alt
membru de familie major ºi
legal împuternicit de propri-
etar/titular de contract de
închiriere;  reprezentant le-
gal pentru persoane singure
care nu au împlinit 18 ani.

La depunerea cererii
pentru ajutor de încãl-
zire este obligatorie de-
clararea bunurilor mo-
bile (autoturisme, moto-
rete, motociclete, mopede)
precum ºi a bunurilor
imobile, respectiv terenuri
date în arendã. 
Potrivit Art.18 din OUG

nr. 70/2011 privind mã-
surile de protecþie socialã
în perioada sezonului rece,
"La stabilirea venitului

net lunar al familiei sau,
dupã caz, al persoanei sin-
gure se iau în consi-
derare toate veniturile
pe care membrii familiei
le-au realizat în luna
anterioarã lunii în care se
solicitã dreptul, aºa cum
sunt prevãzute la art. 8 alin
(1) - (3) din Legea nr. 416/
2001, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare. 

Acte necesare
depunerii dosarului:

 Copie acte identi-

tate (BI/CI/CN) - de la

toþi membrii familiei

Copii dupã certifi-

catele de naºtere ale tu-

turor membri lor familiei;

Facturã gaze (luna

anterioara);

Copie dupã certifi-

catul  de cãsãtorie;

Adeverinþã salariu,

cupon  ºomaj, cupon alo-

caþie, cupon pensie sau

orice act care face dova-

da venitului (CU O LUNÃ

ÎNAINTEA DEPUNERII

CERERII)

Acte  de  propri-

etate (titlu de proprietate,

certificate de  moºtenitor,

acte  de vânzare-

cumpãrare) - dupã caz;
Adeverinþã registrul

agricol pentru cei care au
pãmântul în asociaþie.

Precizãri cu privire la ajutorul 
de încãlzire a locuinþei - sezonul rece 2020-2021 

Se distribuie gratuit
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PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI  
VÃLENII DE MUNTE

Primãria Vãlenii de Munte anunþã cã a început etapa de depunere a dosarelor
în vedere acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinþei 

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 moto-

cicletã/motociclete cu o vechime mai
micã de 10 ani cu excepþia celor adaptate
pentru persoanele cu handicap sau
destinate transportului acestora sau per-
soanelor dependente precum ºi pentru
uzul persoanelor aflate în zone greu
accesibile  
2. Mai mult de un autoturism/mo-

tocicletã cu o vechime mai mare de 
10 ani  
3. Autovehicule: autoutilitare, auto-

camioane 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 auto-

propulsatã  
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 ºi/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.  

Lista bunurilor ce pot duce la EXCLUDEREA ACORDÃRII
ajutorului social / ajutorului pentru încalzirea locuinþei / 

alocaþiei pentru susþinerea familiei

LA MULÞI ANI
cu sãnãtate!

În acest an
ºcolar, nu se
vor mai da teze

Creºterea alarmantã, din ultima

perioadã, a numãrului persoanelor

depistate pozitiv cu noul coro-

navirus, la nivel naþional, a determi-

nat autoritãþile competente nu doar

sã decidã desfãºurarea cursurilor

exclusiv online, în toate ºcolile din

România, ci sã se renunþe ºi la a se

mai da teze, în acest an ºcolar.

În locul tezelor se va da o evalu-

are sumativã, care va avea ponderea

unei note obiºnuite în stabilirea

mediilor unui elev. 


