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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Primarul Florin CONSTANTIN,
ales, pentru al treilea
mandat consecutiv, edil
al oraºului Vãlenii de Munte

“

ragi vãlenari,
D
vã mulþumesc pentru încrederea acordatã

pentru un nou mandat de
primar al frumosului nostru oraº. Am fost ºi rãmân
aproape de fiecare dintre
dumneavoastrã indiferent de opþiunea politicã.
Cu aproximativ 65%
din opþiunile de vot
exprimate de dumneavoastrã aþi legitimat programul pentru

Primãria a premiat
longevitatea
cuplurilor din
Vãlenii de Munte
cu 40 de ani de
cãsnicie

Rezultatele
alegerilor
locale 2020
pentru oraºul
Vãlenii de
Munte
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#CONTINUAREA
#DEZVOLTÃRII pe drumul
propus de echipa noastrã.
Tot cu ajutorul votului
dumneavoastrã, vom asigura
majoritatea ºi în Consiliul
Local, care în urmãtorii 4 ani
va fi format din consilierii:
PSD - 9, PNL - 3, Prahova în
Acþiune - 3, ALDE - 1,
Independent - 1.

“

Cu stimã,
Florin Constantin

Edilul ºi consilierii
locali au depus
jurãmântul pentru
noul mandat
2020 - 2024
PAGINA 3

Investiþiile în infrastructurã continuã
în oraºul Vãlenii de Munte
Continuã lucrãrile
la carosabil pe strada
Stejarului ºi podul de
pe strada Petru Rareº.
Vã prezentãm
fotografii de la
lucrãrile de
amenajare a strãzii
Ghiduleºti, o lucrare
care a rezolvat
problemele de
infrastructurã rutierã
în zonã.

Componenþa
Consiliului Local
Vãlenii de Munte
Au fost validate mandatele
urmãtorilor consilieri locali:
Alianþa pentru Vãlenii de
Munte (PSD, PPUSL)
Liliana Mareº,
Bogdan Oþelea,
Marius-Lucian Tabãrã,
Daniel Oprea,
Ion-Daniel Piscan,
Iuliana Moldoveanu,
Dragoº Cãlinoiu
PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL
Gheorghe Adrian Puºcaºu,
Adrian Manta
PARTIDUL PRAHOVA ÎN ACÞIUNE
Irinel-Augustin Costache,
Dan Diaconescu,
Dan Rotaru
ALDE
Gheorghe - Gabriel Florea
INDEPENDENT
Doru Gâjman
Dintre candidaþii aleºi pe
lista consilierilor locali, trei
ºi-au depus demisia, alegând
alte funcþii în care au fost votaþi,
respectiv primar ºi consilieri
judeþeni.
Urmãtorii pe listele
de candidaturi sunt:
Cristina Pavel - PSD
Constantin Oprea - PSD
Dumitru Andreescu - PNL

Vãlenii de Munte - SOCIAL, CULTURÃ
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Primãria a premiat longevitatea cuplurilor din Vãlenii de Munte
cu 40 de ani de cãsnicie
An de an, Primãria Vãlenii
de Munte desfãºoarã o serie
de acþiuni dedicate
persoanelor vârstnice, prin
care rãsplãteºte longevitatea,
fidelitatea ºi experienþa de
viaþã a pãrinþilor ºi bunicilor
noºtri ajunºi la vârste
venerabile.

Primãria Vãlenii de Munte sãrbãtoreºte
Cuplurile longevive au fost
fiecare senior la împlinirea vârstei de 90 ºi 100 de ani
aniversate ºi anul acesta, pe
La împlinirea vârstei de 90 de
La împlinirea celor 90 de ani,
1 Octombrie - Ziua Mondialã a
PISCAN VILARINA
doamna
ani, respectiv 100 de ani, fiecare
Persoanelor Vârstnice, dar într-un
nãscutã
pe
25 septembrie 1930 ºi
vãlenar care atinge acest prag
mod diferit faþã de anii trecuþi,
domnul MIHÃILÃ CONSTANTIN,
deoarece condiþiile de distanþare
de frumoasã longevitate are
nãscut pe 13 septembrie 1930 au
impuse de pandemie nu au mai perparte de o surprizã din partea
primit din partea Primãriei
mis premierea în cadru festiv ºi orgaedililor, iniþiativã a primarului
Vãlenii de Munte tort, flori ºi
nizarea unui concert, aºa cum era
o diplomã.
Florin CONSTANTIN.
tradiþia.
La mulþi ani din partea Primãriei Vãlenii de Munte!
De data aceasta, cuplurile care au
împlinit 40 de ani împreunã au fost
vizitate acasã de reprezentanþii
Primãriei, pentru a le fi înmânate
diploma, premiul în valoare de 300
de lei ºi buchetul de flori.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Armonia” Vãlenii de Munte a
premiat, la rându-i, cuplurile care au
împlinit 50 de ani de viaþã împreunã.
Vã prezentãm imagini de la
premierea cuplurilor cu 40 de ani
de cãsnicie, fãcutã de Primãria
Vãlenii de Munte.

PAGINI DE ISTORIE

Universitatea Popularã „Nicolae Iorga“ de la Vãlenii de Munte
Mihaela VOICEA,
Muzeograf
(urmare din numãrul 135)

NICOLAE IORGA,
interzis de comuniºti
În perioada formãrii regimului comunist, Nicolae Iorga a fost interzis, timp de
21 de ani, cãrþile sale nu au mai fost
tipãrite, aºezâmintele sã nu mai existe.
Doar casa a avut o soartã mai bunã, fiind
lãsatã în posesia colectivã a urmaºilor
istoricului. Pe 28 noiembrie 1965 a fost
inauguratã, la Vãlenii de Munte, Casa
Memorialã „Nicolae Iorga”, iar în curtea
acesteia a fost dezvelit bustul savantului,
lucrat de Oscar Han în 1933.
În 1968 s-a fãcut un alt pas important
pentru readucerea lui Nicolae Iorga

în atenþia contemporanilor: reluarea
cursurilor Universitãþii Populare de la
Vãlenii de Munte. Se împlineau 60 de ani
de la inaugurarea cursurilor ºi au þinut o
sãptãmânã, 2-11 septembrie 1968.
Programul era în ton cu problemele
momentului, multe fiind teme istorice
majore, ex: Dan Berindei – Ideea de unitate naþionalã la români, Mircea Maliþa –
Înþelegerea pe glob. Au fost vizitate
mãnãstirile Cheia, Suzana, monumente
istorice din Târgoviºte, muzeele „Nicolae Grigorescu” ºi „B.P. Haºdeu”,
Închisoarea Doftana ºi Muzeul de Istorie
al PCR.
Ediþia din 1977 s-a desfãºurat în
condiþii dramatice. Oraºul Vãlenii de
Munte era devastat în urma cutremurului din 4 martie 1977. Se pusese problema anulãrii cursurilor dar s-a hotãrât
þinerea lor, ca simbol al înfruntãrii
greutãþilor vremii ºi pentru a marca centenarul obþinerii Independenþei Româ-

niei. Dupã 1978 nu va mai avea loc nici o
ediþie a Cursurilor de varã a Universitãþii
Populare „Nicolae Iorga”, pânã la
sfârºitul perioadei comuniste.

Universitatea Popularã recapãtã
strãlucirea de odinioarã
Anul 1989 a însemnat pentru memoria lui Nicolae Iorga, pentru opera sa ºi
pentru aºezãmintele sale, schimbãri
majore. În anul 1990 au fost reluate
cursurile Universitãþii Populare „Nicolae Iorga”, într-o atmosferã lipsitã de
constrângeri ideologice.
La fiecare ediþie sunt abordate teme
de istorie româneascã ºi universalã,
teme privind viaþa ºi opera lui Nicolae
Iorga, etc. Cursanþi au venit atât din þarã
cât ºi din Bulgaria, Albania, Serbia,
Ungaria, SUA dar constant au venit
români din Basarabia. Cursurile conti-

nuate fãrã întrerupere au loc în fiecare
an, în luna august, timp de o sãptãmânã, pentru a cinsti memoria acestui apostol al neamului românesc ºi a
duce mai departe lupta sa pentru
România Mare. În cadrul cursurilor de
varã ale Universitãþii Populare “Nicolae
Iorga” au loc prelegeri, mese rotunde,
lansãri de carte ºi expoziþii. Aºezãmintele de la Vãlenii de Munte
ºi-au dovedit, în timp, atât valoarea în
plan cultural, cât ºi pe aceea în plan
naþional. Gheorghe I. Brãtianu le caracteriza în 1928 drept „Minunea de la
Vãleni”. Iar în dramatica varã a lui 1940,
în condiþiile dezastrului teritorial al
României, ziarul „Timpul” îndemna:
„Odinioarã, strãmoºii noºtri se
duceau, în vremuri de restriºte, la
mãnãstiri. Azi, noi, urmaºii, mergem
la Vãlenii de Munte. Acolo vom
învãþa cã neamul românesc este
veºnic ºi de credinþa aceasta avem
nevoie cu toþii”.
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Edilul ºi consilierii locali au depus jurãmântul
pentru noul mandat 2020 - 2024
Joi, 22 octombrie 2020
Florin Constantin a început,
oficial, cel de-al treilea mandat de
primar al oraºului Vãlenii de
Munte.

1. Pentru obþinerea
certificatului de urbanism:
- pe 2 exemplare copie din planul anexã
de la actul de proprietate, se va trasa de
cãtre S.C. Hidro Prahova S.A., soluþia de
trasare.
Se depune la serviciul urbanism
documentaþie cuprinzând:
planurile menþionate anterior;
copie act proprietate + plan;
extras carte funciarã actualizat la zi
(ultimele 30 de zile de la data eliberãrii);
copie C.I. proprietari;
 cerere tip de la xerox datatã ºi semnatã de proprietari;
copie chitanþã taxã obþinere certificat
de urbanism.
2. Dupã obþinerea
certificatului de urbanism:
 întocmire documentaþie tehnicã în
vederea autorizãrii de cãtre S.C. Hidro Prahova S.A.
3. Pentru obþinerea autorizaþiei de
construire se depun la serviciul
urbanism urmãtoarele acte:
 copie legalizatã act proprietate;
 documentaþie tehnicã de la S.C. Hidro
Prahova S.A.;
 extras carte funciarã actualizat la zi
(ultimele 30 de zile de la data eliberãrii);
 alte documente solicitate prin certificatul de urbanism;
 cerere tip de la xerox;
 copie chitanþe taxe obþinere autorizaþie de construire:
 taxã autorizaþie de construire
 taxã aviz drum public
 taxã comisie de urbanism

La finalul ceremoniei de învestire,
în prezenþa noilor membri
ai Consiliului Local Vãlenii de Munte
ºi a unei asistenþe formatã din
oameni de administraþie edilul a
depus jurãmântul pentru mandatul
2020 - 2024 de primar al oraºului,
dupã ce fiecare consilier local
validat a depus, la rându-i,
jurãmântul.

Rezultatele alegerilor locale 2020 pentru
oraºul Vãlenii de Munte
La alegerile locale din 27 septembrie,
cetãþenii oraºului Vãlenii de Munte ºi-au
reconfirmat încrederea în Primarul Florin
Constantin.
Acesta a câºtigat detaºat un nou mandat în fruntea administraþiei publice
locale Vãlenii de Munte, obþinând 65,97%
din voturi.
PSD, împreunã cu aliaþii din PP-USL,
a obþinut majoritatea sufragiilor pentru
Consiliul Local.

Starea de alertã a fost
prelungitã cu încã 30 de zile

Alegeri pentru funcþia de PRIMAR
CANDIDAT
CONSTANTIN FLORIN

FORMAÞIUNE POLITICÃ

VOTURI

ALIANÞA PENTRU VÃLENII DE MUNTE
COSTACHE IRINEL-AUGUSTIN PARTIDUL PRAHOVA IN ACÞIUNE
PUªCAªU GHEORGHE-ADRIAN PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL
FLOREA GHEORGHE-GABRIEL PARTIDUL ALIANÞA LIBERALILOR
ªI DEMOCRAÞILOR – ALDE
ZÎMBROIANU ELENA-CÃTÃLINA PARTIDUL MIªCAREA POPULARÃ

TOTAL:

PROCENT

3.197
817
484

65,97 %
16,85 %
9,98 %

239
109

4,93 %
2,24 %

4.846

100%

Rezultatele alegerilor locale 2020 pentru Consiliul Local Vãlenii de Munte
FORMAÞIUNE POLITICÃ

Voturi

ALIANÞA PENTRU VÃLENII DE MUNTE
2.420
PARTIDUL NAÞIONAL LIBERAL
773
PARTIDUL PRAHOVA IN ACÞIUNE
641
GÂJMAN DORU (Independent)
455
PARTIDUL ALIANÞA LIBERALILOR ªI DEMOCRAÞILOR - ALDE 245
PARTIDUL MIªCAREA POPULARÃ
203
TOTAL
4.737

Acte necesare pentru
branºament apã ºi/sau
canalizare

Procent
51,08 %
16,31 %
13,53 %
9,60 %
5,17 %
4,28 %
100%

Mandate
9
3
3
1
1
0
17

În localitãþile în care incidenþa infectãrilor cu noul coronavirus este de pânã
la 3 la 1000 de locuitori, purtarea mãºtii
de protecþie cu acoperirea nasului ºi
a gurii devine obligatorie, pentru
toate persoanele care au împlinit
vârsta de peste 5 ani, în spaþiile
aglomerate (cum ar fi staþii de autobuz,
peroane, pieþe, târguri, oboare, unde nu
existã posibilitatea asigurãrii distanþãrii
fizice), în exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale, precum ºi în proximitatea instituþiilor de
învãþãmânt pânã la o distanþã de 50
metri de intrarea în perimetrul ºcolii.
Evenimentele private, cum ar fi
nunþile, botezurile, aniversãrile, mesele
festive, desfãºurate în spaþiile închise ºi
publice, se preconizeazã a fi interzise în
perioada urmãtoare, pânã când va
scãdea semnificativ numãrul persoanelor infectate, la nivel naþional, cu
noul coronavirus.
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Vãlenii de Munte - EVENIMENT

Reînfiinþarea Filialei Societãþii de ªtiinþe Filologice
la Vãlenii de Munte

Prof. dr. Ana Enescu
De Ziua Internaþionalã a
Educaþiei, la Vãlenii de
Munte a fost reînfiinþatã Filiala Societãþii de ªtiinþe
Filologice dupã mai bine
de 20 de ani.

special pe domnul profesor
universitar Nicolae Constantinescu, renumit etnolog, folclorist ºi antropolog.
Discuþiile despre schimbãrile de curriculum ºi de

perspectivã din învãþãmântul
românesc actual au fost îmbinate cu momente de evocare
a unor dascãli remarcabili, ce
le-au servit drept modele celor prezenþi.
Cu acest prilej, a fost reînfiinþatã filiala SSF de la Vãlenii
de Munte, care funcþioneazã
sub egida Academiei Române, profesorii de limba ºi literatura românã prezenþi propunându-ºi sã publice ºi un
anuar al filialei pânã la urmãtoarea întâlnire, din mai 2021.

Reuºita lor demonstreazã
cã, în vremuri tulburi, entuziasmul ºi devotamentul oamenilor pot sã facã visurile posibile, cu atât mai mult cu cât
existã un sprijin necondiþionat precum cel oferit de domnii Mircea Frânculescu (secretar general al SSF) ºi
Nicolae Constantinescu,
dar ºi de doamna manager a
Centrului Cultural „Nicolae
Iorga” Vãlenii de Munte,
prof. Florina Ene.

Într-o atmosferã de sãrbãtoare, la Centrul Cultural
,,Nicolae Iorga” din Vãlenii
de Munte, s-a desfãºurat
marþi, 06.10.2020, activitatea
Limba românã în ªcoala
româneascã actualã, organizatã de profesorii de limba ºi
literatura românã de la
Colegiul Naþional ,,N.Iorga”,
care l-au avut drept invitat

Ioniþã SIMION - ultimul veteran
Domnul Ioniþã SIMION este
ultimul veteran în viaþã din oraºul
Vãlenii de Munte. Nelipsit de la manifestãrile omagiale, de la zilele festive,
de la comemorarea eroilor, credem cã

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;

aproape toþi vãlenarii îl cunosc, îl
stimeazã ºi îl apreciazã, iar acum în
perioada de pandemie, când evenimentele au loc mult mai rar ºi în distanþare, lipseºte din peisajul oraºului.

 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

Pentru tinerele generaþii, trebuie
sã amintim câteva lucruri despre
cãpitanul în rezervã Ioniþã Simion.
S-a nãscut la 7 mai 1922 ºi a participat, ca ofiþer de artilerie, la operaþiunile armatei române, atât pe frontul de
Est, cât ºi pe cel de Vest. A luptat de la
Cotul Donului, împotriva ruºilor, pânã
la confruntãrile din Munþii Tatra, cu
germanii, ultimele la care au participat
soldaþii români în Al Doilea Rãzboi
Mondial. Povesteºte cum s-a întors din
Cehoslovacia, alãturi de camarazi, pe
jos, în marº forþat, câte 30 de kilometri
pe zi, în formaþie.
”Este o carte de istorie vie”, ne-a
declarat col. (retragere) Nicolae
Moise, preºedintele Filialei din Vãlenii
de Munte a Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi. ”Are multe de povestit ºi este o mândrie sã îl avem în

Spitalul Orãºenesc -Vãlenii
de Munte - 0244.282.525
Colegiul Naþional "NICOLAE
IORGA" - 0244.280.905
 Liceul Tehnologic

mijlocul nostru pe domnul cãpitan în
rezervã Ioniþã Simion”.
Îi dorim cu toþii multã sãnãtate
veteranului nostru de rãzboi!
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