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“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Anul acesta,
9 Mai - Ziua Oraºului
Vãlenii de Munte va fi
sãrbãtoritã cu fast ºi
manifestãri populare
PAGINA 4

Din partea Primãriei
Vãlenii de Munte
Cadouri
pentru
1.100 copii,
cu ocazia
Sãrbãtorilor
Pascale

Hristos a Înviat!
La mulþi ani,
Vãlenii de Munte!
FLORIN CONSTANTIN,
primarul oraºului
Vãlenii de Munte:

“

Suntem creºtini ortodocºi
iar credinþa ne-a fãcut sã rãmânem 2000 de ani pe aceste
pãmânturi ºi sã ne pãstrãm

identitatea naþionalã. Ne-a ajutat sã construim ºi sã pãstrãm
cu sfinþenie acest loc frumos
în care vieþuim noi, comunitatea din Vãlenii de Munte.

La ceas de Mare Sãrbãtoare
vã urez tot binele din lume!
HRISTOS A ÎNVIAT!
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Sãrbãtori Luminate ºi Binecuvântate
la Vãlenii de Munte!
Dupã vreme îndelungatã în care am stat
depãrtaþi unii de alþi, Biserica ºi comunitatea de creºtini din Vãlenii de Munte au
sãrbãtorit Sfintele Sãrbãtori Pascale aºa ca
altãdatã, în apropiere unii de alþii, cu mare
cãldurã sufleteascã, emoþie ºi evlavie.
De la Vãlenii de Munte, de la Parohia
Mãnãstirea, cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, a plecat lumina cãtre credincioºii de
pe Valea Teleajenului, ce vieþuiesc pe acest
Picior de Plai, Gurã de Rai, cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu.
Sfinþii preoþi, alãturi de pãrintele protopop
Mihail Peneº au adus oamenilor bucurie ºi

”

Proiectul de alimentare
cu gaze a cartierului
Rizãneºti, depus
pentru finanþare
Se solicitã finanþarea cu aproape
900.000 de lei, prin PNI “Anghel Saligny”

sfinþenie, slujind cu har ºi dragoste de oameni în
timpul sãrbãtorilor din Sãptãmâna Mare, din
Sãptãmâna Luminatã ºi, mai ales, la minunata
Slujbã de Înviere!
Dumnezeu sã-i ocroteascã pe români!
Dumnezeu sã ocroteascã Vãlenii de Munte!

Primãria Vãlenii
de Munte a trimis spre
finanþare proiectul
“ALIMENTARE CU GAZE
CARTIER RIZÃNEªTI,
ORAªUL VÃLENII DE
MUNTE, JUDEÞUL PRAHOVA”, prin Programul
Naþional de Investiþii
“Anghel Saligny”.
Consiliul Local Vãlenii
de Munte a aprobat ºi
devizul general estimativ
pentru obiectivul de investiþii propus de Primãrie.
Valoarea totalã a obiectivului de investiþii este de

1.022.498 lei, fiind solicitatã
de la bugetul de stat suma
de 899.236 lei, în timp ce
contribuþia de la bugetul
local cu fonduri proprii va
fi de 123.165 lei.
Lungimea reþelei de alimentare cu gaze, conform
proiectului, va fi de 1682
metri, urmând ca 39 de
gospodãrii sã fie conectate
iniþial la aceastã reþea.
Reþeaua va aduce gazele
naturale din strada
Bratocea, din sistemul
existent, urmând sã
traverseze aerian râul
Teleajen.
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Diplomã, tort, flori
ºi bani din partea
Primãriei Vãlenii
de Munte
Administraþia localã condusã de cãtre
primarul Florin Constantin continuã
iniþiativa de a sãrbãtori persoanele care
împlinesc frumoasele vârste de 90,
respectiv 100 de ani, bunici, strãbunici,
pãrinþi, cetãþeni ai urbei care, prin munca
lor ºi-au adus contribuþia la ceea ce este
astãzi oraºul Vãlenii de Munte.

La mulþi ani din partea
Primãriei Vãlenii de Munte!
Cu ocazia împlinirii a 90 de ani,
a fost sãrbãtoritã doamna FILOFTEIA
POPESCU, nãscutã pe 24 martie 1932.

DIPLOMÃ DE EXCELENÞÃ
SE ACORDÃ
Doamnei Filofteia POPESCU
la împlinirea vârstei
de 90 de ani

Simpozion la Vãlenii de Munte

104 ani de la Unirea
Basarabiei cu România
27 Martie 1918 - 27 Martie 2022,
s-au împlinit 104 ani de la Unirea
Basarabiei cu România, eveniment ce a reprezentat un moment
esenþial pentru anul istoric 1918,
care a culminat cu Marea Unire a
tuturor românilor.
Oraºul Vãlenii de Munte
a omagiat aceastã sãrbãtoare
printr-un simpozion gãzduit de
Centrul Cultural „Nicolae Iorga”
din oraº.
Au participat ca invitaþi profesorii de istorie Claudia Lupu ºi
Mihai Istudor ºi profesorul de
limba românã Emil Muºat.
De asemenea, elevi de la
Colegiul Naþional „Nicolae Iorga”
au relatat evenimetele din 27 mar-

tie 1918, demonstrând cã noua
generaþie preia ºi pãstreazã valorile naþionale ºi culturale ale neamului românesc.

MIRCEA PALAGHIU - un nume destinat sã rãspândeascã luminã…
(continuare din numãrul trecut)
Prof. Nicolae STOICA,
17 martie 2022
Mircea Palaghiu a fost membru al
Uniunii Scriitorilor din România
Personaj emblematic pentru proza
scriitorului, Mirmidon (gr. myrmex =
furnicã. Mitologia greacã – mitul lui
AiaKos) a rezultat din preceptul cã scriitorul trebuie sã observe cu atenþie
omul, sã descopere în acesta tot ce este
bun ºi totodatã tot ce este rãu, el fiind
capabil de acte sublime prin omenia
lor, dar ºi de acte josnice care se nasc
din mândrie exageratã, trufie ºi egoism.
Cine a stat în preajma dascãlului - scriitor poate mãrturisi cã multe dintre personajele scriiturii sale au fost înnobilate
cu trãsãturi specifice autorului: umorist
blajin ºi fin, ironie blândã, mereu adept
al meliorismului, fervent vizitator al
înþelepþilor (Epictet, Marc Aureliu), cu
predilecþie Platon. Aºa se explicã natura creaþiei sale, mai mult poematicã,
decât epicã, aspect pe care nu l-au
sesizat unii critici care s-au aplecat

asupra operei sale. Ca profesor ºi
director (zece ani la ªcoala din
Schiuleºti, opt ani la ªcoala din
Homorâciu), era acelaºi om jovial, care-þi
fãcea plãcere sã-l întâlneºti, cucerindu-te
prin optimismul, umorul discret ºi de
substanþã al dascãlului cultivat.
În Cercul pedagogic al profesorilor
de limbã ºi literaturã românã era o personalitate, fiind o sãrbãtoare când
prezenþi la întrunire erau iluºtrii Sârbu,

Palaghiu, Mihai Nicolae, ªtefan Badea,
toþi scriitori cu operã. Cât despre sentimentele învãþãceilor, au fost ºi au rãmas
de admiraþie, domnul Profesor fiind la
clasã, dar ºi în afara ei, un adevãrat
vrãjitor, lecþiile Domniei Sale fiind, cu
adevãrat, file de poveste.
La Colegiul „Ferdinand I” din
Mãneciu, suplinind mai mulþi ani, la
întâlnirea Cercului de literaturã am
prezentat „Personalitãþi de pe Valea
Teleajenului”, oprindu-mã îndelung ºi
la scriitorul Mircea Palaghiu. Despre ce
a însemnat Profesorul pentru elevii gimnaziºti a mãrturisit o elevã: mama ei s-a
bucurat de prezenþa la catedrã, timp de
patru ani, a dragului lor Profesor ºi, ca
recunoºtinþã, merg în grup ºi se reculeg
la mormântul din cimitirul Homorâciu,
la fiecare 1 noiembrie, data decesului.
Deºi sufletul mi se umple de poezia
înfricoºãtoare a spaþiilor nesfârºite, vãd
pe dascãlul-scriitor Mircea Palaghiu –
Mirmidon, în steaua lui favoritã,
Cassiopeea, predând stelelor, în cadrul
lecþiilor despre cer, formula de aur a
frumuseþii, aruncând o razã de luminã
peste singurãtatea ºi tristeþea lor.

Un coleg, cu mintea-i speculativã,
atrãgea atenþia cã cititorii lui Mircea
Palaghiu vor fi suspicioºi de talentul lui
de a surprinde viaþa în toatã naturaleþea
ei sinestezicã…
Încercând sã încropesc aceste rânduri – elogiu, am reluat volumele ºi,
chiar delectându-mã, am fost plãcut
surprins, mai mult ca în vremea când
citeam fiecare volum pe mãsurã ce
apãrea, de înzestrarea nativã de
povestitor a concetãþeanului nostru
(face parte dintre „Ambasadori ai
inteligenþei vãlenare”) ºi constatam cã
mi-i la fel de drag ca odinioarã. Ne-am
vãzut ultima datã în dimineaþa de dupã
cutremur, 5 martie 1977 (Doamne, dacã
ºtiam cã e ultima întrevedere!), amândoi deplângând dragul nostru oraº devastat de seism. Cum aparatul foto
funcþiona continuu, m-a rugat sã-l
onorez cu imaginile surprinse, ceea ce
am ºi fãcut.
…Dom Profesor, Morile de vânt sunt
tot acolo, pe Culmea celor ºapte Mori ºi,
când aripile lor se învârtesc, „este ca ºi
cum ºapte zmei ar sta gata sã-ºi ia
zborul cãtre înãlþimi…” ªi macinã timp,
„ªi timpul creºte-n urma noastrã…”
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Vãlenii de Munte, oraºul lalelelor
ºi al parcurilor înverzite
Parcul Central din
Vãlenii de Munte este în
continuare unul din cele
mai frumoase ºi curate
parcuri din judeþul
Prahova.
Localnicii se pot relaxa
ºi respira aer proaspãt, parcul fiind ºi un loc de întâlnire al vãlenarilor din toate
generaþiile, de la copiii
care se joacã în locul special amenajat pentru ei,

pânã la pensionari care se
relaxeazã sau fac un joc de
table sau ºah.
Lalelele rãmân acelaºi
frumos simbol al oraºului
nostru, dând culoare ºi
parfum parcurilor din
oraºul Vãlenii de Munte,
toate amenajate ireproºabil
de administraþia publicã
localã ºi pãstrate într-o
curãþenie exemplarã.

Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Din partea Primãriei
Vãlenii de Munte

Cadouri pentru
1.100 copii, cu ocazia
Sãrbãtorilor Pascale
Consiliul Local Vãlenii de Munte a aprobat hotãrârea iniþiatã de primarul oraºului
Vãlenii de Munte, Florin Constantin, privind
oferirea de cadouri copiilor din învãþãmâtul
preºolar ºi primar din Vãlenii de Munte, cu
ocazia Sãrbãtorilor de Paºti.
Au primit, înainte de Paºti, cu mare
bucurie, cadourile administraþei publice
locale, copiii de la grãdiniþe, de la ªcoala
Gimnazialã “Ing. Gh. Pãnculescu”, de la
Liceul Tehnologic Agromontan ”Romeo
Constantinescu” ºi de la structurile acestuia. Pentru achiziþionarea cadourilor pentru preºcolari ºi elevii de pânã la clasa a
patra a fost alocatã suma de 20.000 de lei de
la bugetul local.
“Copiii sunt bunul cel mai de preþ al
comunitãþii noastre. Cu toþii îi preþuim ºi
avem mare grijã de ei, pentru cã sunt
viitorul nostru. Le urez, din partea
administraþiei publice locale, “La mulþi
ani!”, ºi îi asigur pe ei ºi pe pãrinþi cã
vom mai avea multe surprize pentru
copii, pe parcursul acestui an.” primarul oraºului Vãlenii de Munte,
Florin Constantin

Peste un hectar de teren public,
destinat construirii unei creºe în Rizãneºti
Consiliul Local Vãlenii de Munte
a aprobat predarea cãtre
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Administraþiei pentru
construirea unei creºe în Cartierul
Rizãneºti.
Terenul, aflat în tarlaua T14, în
suprafaþã de 11.589 metri pãtraþi, este
destinat construirii de cãtre Companie
Naþionalã de Investiþii (CNI) a obiectivului de investiþii “CONSTRUIRE
CREªÃ MARE ÎN ORAªUL VÃLENII
DE MUNTE”.
Zona se aflã în relativa proximitate
a fondului construit existent ºi a cãilor
de comunicaþii principale ale localitãþii, într-o zonã aflatã în plinã dezvoltare.
De asemenea, terenul este situat
într-un cadru natural propice, în
vecinãtatea unei zone cu vegetaþie
bogatã (Str. Rizãneºti).
Primãria Vãlenii de Munte va
finanþa racordurile la utilitãþi: energie
electricã, apã potabilã, canalizare,
gaze naturale.

Compania Naþionalã de Investiþii va
asigura fondurile ºi se va ocupa de
construirea Creºei Mari, pe care apoi
o va preda oraºului Vãlenii de Munte.
Ministerul Dezvoltãrii, Lucrãrilor
Publice ºi Administraþiei a aprobat
obiectivul de investiþii “Construire
Creºã Mare în Oraºul Vãlenii de
Munte” prin Ordinul MLPDA nr. 279
- 24.02.2022.

“Am depus pentru finanþare
proiectul pentru construirea
unei creºe ca sã venim în sprijinul familiilor tinere din zona
Cartierului Rizãneºti ºi mai
ales în vederea asigurãrii unui
cadru pentru pregãtirea cât
mai bunã a copiilor pentru
ºcoalã ºi viaþã. Rizãneºti este o
zonã de dezvoltare urbanisticã
ºi are nevoie de acest obiectiv”,
a declarat primarul Florin
Constantin.

Colectarea selectivã
a deºeurilor, o îndatorire
cetãþeneascã
Colectaþi separat deºeurile? Sau v-aþi
propus sã încercaþi sã faceþi acest
lucru?
Câteva motive care sã vã determine
sã colectaþi selectiv deºeurile de acasã:
 protejaþi mediul înconjurãtor
 colectând separat în vederea reciclãrii, mai puþine deºeuri ajung la gropile
de gunoi
contribuiþi la conservarea resurselor
naturale - care sunt limitate - ºi utilizaþi în
procesul de producþie materiale reciclate
 reduceþi gradul de poluare ºi contribuiþi la un nivel de sãnãtate publicã
optim, fãrã a amesteca deºeurile periculoase cu cele generale
 stopaþi focarele de infecþie ºi ajutaþi
la purificarea aerului pe care îl respirãm cu
toþii.
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Anul acesta, 9 Mai - Ziua Oraºului Vãlenii de Munte
va fi sãrbãtoritã cu fast ºi manifestãri populare
Anul acesta avem
cartierul general sovietic
cea de 25-a aniversare
din Berlin. Astfel a luat
sfârºit
cel
de-al
a Zilei Oraºului
II-lea Rãzboi Mondial
Vãlenii de Munte
pe continentul european.
9 Mai este sãrbãtoritã din anul
Tot la aceastã datã
1998 ca Zi a Oraºului Vãlenii de
este aniversatã ºi Ziua
Munte. Frumoasa tradiþie iniþiatã
Europei. Data de 9
de legendarul primar, regretatul
mai a fost aleasã ca
Stelian Manolescu, de a sãrbãtori
Zi a Europei de
oraºul Vãlenii de Munte într-o zi
Consiliul European
frumoasã de primãvarã, cu multide la Milano în
ple
semnificaþii în istoria României
1985.
ºi Europei, este dusã mai departe.

Ziua de 9 Mai are pentru poporul
român o triplã semnificaþie. Pe lângã
Ziua Independenþei proclamatã în
1877, românii sãrbãtoresc Victoria
Coaliþiei Naþiunilor Unite în cel de-al
Doilea Rãzboi Mondial la 9 mai 1945,
dar ºi Ziua Europei.

Pe 9 Mai 1877, Adunarea Deputaþilor
a proclamat Independenþa de stat a
României, deschizând astfel drumul
spre recunoaºterea internaþionalã a
dreptului naþiunii române de a-ºi decide
singurã soarta. Intratã în rãzboi, în
primãvara lui 1877, Armata românã a triumfat pe câmpul de luptã, cucerind pe
rând redutele otomane de la Plevna,
Griviþa, Smârdan ºi Vidin. Independenþa
României a fost câºtigatã cu jertfa a
peste 10.000 de ostaºi.
Mai târziu, pe 9 mai 1945, românii au
trãit bucuria capitulãrii celui de-al treilea
Reich. Semnarea actului de capitulare
necondiþionatã a Germaniei a avut loc la

Administraþia
publicã localã a
anunþat cã ziua de
9 Mai va fi sãrbãtoritã cum se
cuvine, urmând sã
fie organizate manifestãri omagiale, dar
ºi populare în cinstea Zilei Oraºului
Vãlenii de Munte ºi
a comunitãþii din
“capitala” Vãii
Teleajenului.

Tarifele pentru închirierea spaþiilor
din cadrul Centrului Cultural “Nicolae Iorga”
Folosirea spaþiilor din cadrul
Centrului Cultural “Nicolae Iorga”,
din Vãlenii de Munte, se face cu
aprobarea managerului instituþiei.

 Sãli de conferinþã

Chiriile se indexeazã anual
cu rata inflaþiei.
Închirierea spaþiilor cu altã destinaþie decât cea de locuinþã aflate
în proprietatea publicã a oraºului,
constituie o sursã de venituri la
bugetul oraºului Vãlenii de Munte.

ºi cursuri: 145 lei/orã
 Sala de spectacol:
275 lei/orã
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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;
 Servicii salubritate - ROSAL
Prahova: 0244.933

 SC Help Tour Auto SRL 0751.642.773
SC Doctor Help Tour SRL -

Consiliul Local Vãlenii de Munte a aprobat
tarifele pentru închirierea spaþiilor din cadrul
Centrului Cultural “Nicolae Iorga”.

Astfel, tarifele în
vigoare începând cu
1 aprilie 2022, sunt:

Telefoane TAXI
Vãlenii de Munte

0728.448.085
SC Riscar Tax SRL 0724.500.178, 0744.390.847
Drugã Sergiu I. I. 0737.586.100
SC Alitour Taxi SRL 0790.567.511, 0723.701.932
SC Ionuþ Car Taxi SRL 0726.971.757, 0767.185.590
 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

