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Cu ocazia zilelor de 1 ºi 8 Martie

urez tuturor doamnelor ºi domniºoarelor
din oraºul Vãlenii de Munte 

LA MULÞI ANI!
Sã aveþi parte numai de bucurii, înþelegere,

armonie ºi împliniri alãturi de cei dragi!

O primãvarã frumoasã!

Primar, Florin Constantin

În urma scãderii numãrului cazurilor 
Covid-19, la nivel naþional, dar ºi în oraºul
Vãlenii de Munte, a fost modificat ºi programul
Centrului de Vaccinare din localitatea noastrã.

Luni- Joi  14.00 -20.00
Vineri, sâmbãtã  - închis
Duminicã 14.00 - 20.00

Deºi existã aceastã evoluþie pozitivã a pan-
demiei, specialiºtii în sãnãtate îndeamnã populaþia
sã menþinã mãsurile de protecþie la un nivel ridicat
ºi sã continue sã se vaccineze, pentru o protecþie
cât mai bunã la infectarea cu virusul SARS-CoV-2.

Vã dorim multã sãnãtate!

S-a modificat programul Centrului de vaccinare
antiCovid din Vãlenii de Munte

Au fost reluate lucrãrile 
la Stadionul din Vãlenii 
de Munte

ANASTASIA POPA - scriitoare, dascãl de o
viaþã în Vãlenii de Munte, o dedicatã învãþãtoare
copiilor ºi copilãriei, prin mâinile cãreia au trecut
promoþii întregi de elevi.
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“ÎN NUMELE COPILÃRIEI”

Au fost aprobate, de cãtre

Consiliul Local, Bugetul local al

Oraºului Vãlenii de Munte ºi

Strategia privind dezvoltarea eco-

nomicã, socialã ºi de mediu a

oraºului, pentru anul 2022, docu-

mente foarte importante ce stau la

baza întregii activitãþi a adminis-

traþiei publice locale în acestã

perioadã de timp.

Primarul Florin Constantin a pro-

pus, ºi au fost incluse în Bugetul

pentru anul în curs, o serie de

lucrãri ºi investiþii având ca scop:

 Îmbunãtãþirea infrastructurii

prin reparaþii de strãzi ºi dez-

voltarea reþelelor de utilitãþi (con-

ducte de canalizare, apã potabilã,

alimentare cu apã, reþele electrice); 

 Crearea condiþiilor necesare

îmbunãtãþirii activitãþilor pe

domeniile prioritare - sãnãtate ºi

învãþãmânt, dar ºi pentru activitãþile

sociale, sportive ºi culturale; 

 Întreþinerea infrastructurii edi-

litare, a salubritãþii ºi privind gos-

podãrirea ºi înfrumuseþarea ora-

ºului;

 Întreþinerea clãdirilor ºi tere-

nurilor aflate în patrimoniul ora-

ºului Vãlenii de Munte.

ÎN PAGINA 3, vã prezentãm o
parte dintre lucrãrile ºi investiþi-
ile abordate de Primãria Vãlenii
de Munte pentru acest an.

A fost aprobat Bugetul local pentru anul 2022

Dezvoltarea oraºului Vãlenii de Munte 
CONTINUÃ prin terminarea proiectelor începute

ºi iniþierea de noi lucrãri ºi investiþii

A început recensãmântul
populaþiei ºi al locuinþelor
din România PAGINA 4

PE 1 MARTIE marcãm începutul 
calendaristic al PRIMÃVERII
cu gânduri bune, prilej de a oferi
un mãrtiºor ºi o floare, mamelor,
soþiilor, fiicelor ºi colegelor! 
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Telefoane utile:

Susþineþi activitãþile de curãþenie ale Primãriei 

ca sã pãstrãm un oraº curat!
Cu toþii vrem ca localitatea

noastrã sã fie frumoasã, cu toþii ne
dorim ca primãvara sã ne
gãseascã aºa cum se cuvine. A
venit momentul curãþeniei în case,
gospodãrii, curþi ºi grãdini, dar ºi
pe strãzile oraºului Vãlenii de
Munte. 

Este o mândrie pentru orice
gospodar sã îºi aranjeze aºa cum se
cuvine proprietatea, iar modul în
care aratã oraºul nostru  depinde de
fiecare dintre noi. 

Primãria Vãlenii de Munte a mobi-
lizat întreg personalul care are
atribuþii în acest domeniu, iar rezul-
tatele nu au întârziat sã se vadã. 

Albia pârâului Tãrsica 
a fost igienizatã ºi pusã 
în siguranþã la inundaþii

Au avut loc recent lucrãri de curãþenie
pe albia pârâului Tãrscica, din zona
“Stejarului”, cãtre strada “Doctor Istrate”,
dar ºi punctual pe alte tronsoane pe
pârâurile din localitate. 

Administraþia publicã localã face
apel la cetãþenii oraºului Vãlenii de
Munte sã menþinã obiec-
tivele de curãþenie unde
Primãria s-a implicat în
igienizarea zonei, înde-
pãrtarea vegetaþiei spon-
tane, toaletarea arbo-
rilor, îndepãrtarea
deºeurilor, asigurarea
scurgerii în regim liber
a apelor.

Astfel, sunt prevenite
atât crearea de zone cu
depozite de gunoi neauto-
rizat, cât ºi inundarea
terenurilor limitrofe, dar ºi
protecþia mediului ºi a
gospodãriilor.

Noile modificãri ale codului Rutier sta-
bilite prin Ordonanþa nr. 1 din 27 ianuarie
2022 pentru modificarea ºi completarea
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaþia pe drumurile
publice, a fost publicatã în  Monitorul
Oficial, iar dispoziþiile privind contravenþi-
ile intrã în vigoare la 30 de zile de la pu-
blicare. Astfel, modificãrile din OG nr.
1/2022 au intrat în vigoare din data de
27 februarie 2022:

Principalele schimbãri:
 Pentru comportamentul agresiv

al ºoferilor - amendã între 580-725 lei ºi
suspendarea permisului 30 zile; dacã s-a
produs ºi un accident cu avarie ori alte
pagube materiale - amendã între 870-1.160
lei ºi suspendarea permisului 60 zile.

Circulaþia cu vehiculul la o distanþã
foarte micã faþã de un alt vehicul, reduce-
rea bruscã a vitezei de deplasare fãrã
motiv întemeiat, de naturã a intimida con-
ducãtorul acestuia, ori folosirea repetatã
a semnalelor sonore ºi/sau luminoase de
naturã a obliga nejustificat conducãtorul
de vehicul care circulã în faþã sã elibereze
banda de circulaþie sunt câteva din situ-
aþiile de comportament agresiv în tra-
fic, definite în noua Ordonanþã adoptatã
de Guvern.
Pentru nerespectarea regulilor la

efectuarea depãºirii, sancþiunea creºte de
la 580 lei - 725 lei, la 870 lei - 1.160 lei. 

Totodatã, se suspendã permisul de
conducere de la 30 zile, în prezent, la 60
zile; dacã s-a produs ºi un accident de cir-

culaþie soldat cu avarierea unui vehicul
sau alte pagube materiale, amenda creºte
de la 870 lei - 1.160 lei, la 1.305 - 2.900 lei;
totodatã, se suspendã permisul de la 60
zile, la 90 zile;

 În cazul nerespectãrii regulilor
de acordarea prioritãþii, sancþiunea

creºte de la 580-725 lei, la 870-1.160 lei ºi se

suspendã permisul de la 30 zile, la 60 zile;

dacã s-a produs ºi un accident soldat cu

pagube materiale, sancþiunea creºte de la

870 - 1.160 lei, la 1.305 - 2.900 lei; totodatã,

se suspendã permisul de la 60 zile, la 90

zile;
 Se trece într-o clasã superioarã

de contravenþie fapta de a circula

nejustificat pe banda de urgenþã a
autostrãzii de la 580-725 lei, la 1.305-2.900
lei; totodatã, amenda de 3 puncte de
penalizare se înlocuieºte cu suspendarea
permisului 90 zile;
 La depãºirea cu peste 70 km/h a

limitei legale de vitezã, se suspendã per-
misul 120 zile;
 Se suspendã permisul de la 90

zile, la 120 zile, pentru nerespectarea re-
gulilor la trecerea la nivel cu calea feratã;
 Viteza maximã admisã în afara

localitãþii pentru vehiculele din ca-
tegoria A2 este de 110 km/h pe auto-
strãzi; 90 km/h pe drumurile expres sau
pe cele naþionale europene (E) ºi 80 km/h
pe celelalte categorii de drumuri.

Modificãri la Codul rutier: Care sunt situaþiile 
de comportament agresiv în trafic ºi noile contravenþii

Apel cãtre cetãþeni
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Pentru a înlesni comunicarea
directã cu consumatorii din
întreaga þarã, preºedintele
Autoritãþii Naþionale pentru
Protecþia Consumatorilor (ANPC)
a înfiinþat, pe 7 februarie a.c.,
numãrul de telefon 0790/219.551,
folosit exclusiv pentru mesaje în
aplicaþia WhatsApp. 

La numãrul de telefon amintit,
care nu va folosi funcþia de apel
video sau cu voce, pot fi trimise
mesaje ºi imagini cu diverse nere-
guli, precum primirea unor facturi
foarte mari, nereale, la energie elec-
tricã sau gaze, cazuri de debranºãri
pentru neplata unor facturi greºite la
energie încã necorectate etc. 

ATENÞIE, mesajele trimise pe
numãrul special de WhatsApp, nu
înlocuiesc reclamaþiile fãcute, în
mod curent, de cãtre consuma-
torii deranjaþi cã li s-au încãlcat
anumite drepturi prevãzute de
lege.

Cetãþenii nemulþumiþi
pot sesiza Protecþia
Consumatorilor
ºi pe WhatsApp

Primãria oraºului Vãlenii de Munte

informeazã cã pentru plata cu antici-

paþie a impozitelor ºi taxelor locale

datorate pentru întregul an de cãtre con-

tribuabili, pânã la data de 31 MARTIE

2022, se acordã o bonificaþie de 10%.
Contribuabilii îºi pot achita

impozitele, taxele locale, respectiv
amenzile prin urmãtoarele modalitãþi
de platã: 
 ÎN NUMERAR / POS-uri direct la

casieria Primãriei oraºului Vãlenii de

Munte

 ORDIN DE PLATÃ (prin banca

unde contribuabilul are cont deschis).

 ON-LINE: prin Ghiºeul Unic al

Sistemului Naþional Electronic de

platã online cu carduri Bancare,

GHISEUL.RO

Paºi de urmat: www.ghiseul.ro:
 Plata fãrã autentificare Prahova, 
Impozite ºi taxe locale, Vãlenii de 

Munte, 
Alege taxa 

Sumele de platã se pot obþine la: 
Telefon persoane fizice:

0752.132.443;  0244.280.816, 
interior 35  
Telefon persoane juridice:

0752.132.443; 0244.280.816, int.34 

Avantajele plãþii 
pe www.ghiseul.ro:

 CONFORT, RAPIDITATE, posibili-
tatea achitãrii taxelor ºi impozitelor
locale oricând ºi de oriunde.
 SIGURANÞA  ASIGURATÃ  DE

UN SITE SECURIZAT la înalte standarde
privind tranzacþiile cu cardul pe internet.
 POSIBILITATEA PLÃÞII IMPO-

ZITELOR ªI TAXELOR LOCALE pentru
toate proprietãþile deþinute pe teritoriul Ro-
mâniei, cu condiþia înrolãrii în sistem a pri-
mãriei unitãþii administrative teritoriale pe
teritoriul cãreia se situeazã proprietatea. 
 COMISION ZERO pentru  plãþile

efectuate online cu cardul.

A fost aprobat Bugetul local pentru anul 2022

Dezvoltarea oraºului Vãlenii de Munte CONTINUÃ 
prin terminarea proiectelor începute ºi iniþierea
de noi lucrãri ºi investiþii

Programul de dezvoltare
economicã, socialã ºi de
mediu al oraºului Vãlenii
de Munte pe anul 2022

(urmare din pagina 1)

 Modernizare infrastruc-
turã spitaliceascã - Secþia In-
terne a Spitalului Orãºenesc
Vãlenii de Munte

 Extindere clãdire Ki-
neto-Terapie ºi amenajare ca-
mera salinã, la Spitalul Orã-
ºenesc Vãlenii de Munte

 Construire salã de sport
ºcolarã - proiect pilot, Liceul
Tehnologic Agromontan “Ro-
meo Constantinescu”

 Semaforizare pe
Bulevardul Nicolae Iorga

 Staþii de reîncãrcare
pentru vehicule electrice în
Oraºul Vãlenii de Munte

 Creºterea eficienþei
energetice ºi gestionarea inte-
ligentã a energiei în clãdirile
publice - sediul Primãriei Proiect cu fonduri euro-

pene - Eficientizarea energeti-
cã a clãdirilor publice

 Construirea a 28 de uni-
tãþi locative în regim ANL, pe
Bulevardul Nicolae Iorga nr.
158-160, inclusiv reþele teh-
nico-edilitare ºi sistematizare
pe verticalã

 Reparaþie ºi reabilitare
strãzi ºi trotuare

 Acþiuni de ecologizare
în întreg teritoriul administra-
tiv 

 Proiect pe fonduri euro-
pene - Iluminat public

 Proiecte pe Programul
Naþional de Investiþii “Anghel
Saligny” - participarea ce re-
vine localitãþii la cele 4
proiecte de extindere a cana-
lizãrii în cartiere ale oraºului

 Proiect pe fonduri euro-
pene - Construirea a 56 de
locuinþe sociale în zonele
“Ghiduleºti” ºi “Eaubonne”

“La construirea Bugetului local, în planul de dez-
voltare a oraºului pentru anul 2022 am þinut cont de
obiectivele începute în anii anteriori, obiective ce tre-
buie terminate ºi puse în funcþiune, dar am propus ºi
inclus ºi o serie de obiective noi, reieºite din nece-
sitãþile urgente ºi dintr-o logicã a dezvoltãrii ºi moder-
nizãrii localitãþii, pe mai multe direcþii. Toate obiec-
tivele propuse au la bazã studii preliminarii.

Trebuie spus cã am propus ºi iniþiat noile proiecte la
propunerile locuitorilor exprimate direct sau prin inter-
mediul consilierilor locali. Þin sã le mulþumesc aleºilor
locali pentru cã au înþeles ºi au aprobat aceste pro-
puneri de investiþii ºi lucrãri, prin Bugetul local pentru
anul 2022, ºi sunt alãturi de noi la executarea a tot ce 
ne-am propus.”

Florin Constantin, primarul oraºului Vãlenii de Munte:

Bugetul local cuprinde 
ºi alte obiective ce vor fi

realizate pe parcursul
anului 2022.

 SC Help Tour Auto SRL -

0751.642.773

SC Doctor Help Tour SRL -

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

Telefoane 
TAXI Vãlenii 

de Munte

Tichetele de masã,
emise doar electronic

Începând cu data de 1 februarie
a.c., voucherele de vacanþã,
tichetele de masã, de creºã, cadou
sau culturale, care, potrivit legii,
pot fi acordate salariaþilor de cãtre
angajatori, se emit doar în format
electronic. 

Tichetele sau voucherele de
vacanþã emise, în format tipãrit,
pânã la data de 31 ianuarie 2022, îºi
pãstreazã valabilitatea pânã la data
expirãrii acestora. O astfel de
mãsurã a fost inclusã într-un act
normativ apãrut la sfârºitul anului
precedent.
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Mihai ISTUDOR,
Vãlenii de Munte, 30 .01. 2022 

„Toate se trec sub bolþi 
ºi pe lume / Stea ce naºte ºi codru

bãtrân, /ºi tron ºi oºtire, 
ºi slavã ºi nume…/

ºi totuºi, cãrþile… ele rãmân.”  

Aºa scria, într-o excelentã poezie intitu-
latã „ºi totuºi, cãrþile…”, regretatul poet de
peste Prut, Nicolae Dabija. 

Da, cãrþile, ºi totuºi, ele rãmân! Bine ar
fi fost sã scriu aceste rânduri cu ceva ani
în urmã, adicã la un timp relativ rezo-
nabil de la apariþia unei cãrþi pentru
copii, de o valoare aparte, un „alfabet
ghiduº în povestiri ºi jocuri”, aparþinând
sensibilei scriitoare contemporane
ANASTASIA POPA, dascãl de o viaþã în
Vãlenii de Munte, o dedicatã învãþã-
toare copiilor ºi copilãriei, prin mâinile
cãreia promoþii întregi de elevi i-au tre-
cut ºi au deprins tainele scrisului, cititu-
lui ºi ale frumosului univers fãrã
seamãn, acela al florilor fãrã de numãr
desenate cu sufletele în luciri de rouã,
cu ghiduºii nãstruºnice îmbrãcate în
fulgi de nea sau mãrgãritare albe aprinse
în priviri de îngeri, hãlãduind prin
poieni sau rãstoace, printre animãluþe,
ierburi ºi fluturi…  

Cartea, apãrutã la prestigioasa editurã
„Carminis” din Piteºti, în 2010, în condiþii

grafice de excepþie, se numeºte „În
împãrãþia animalelor”, ºi cuprinde, pe
parcursul celor 120 de pagini, 28 de
povestioare în prozã rimatã, gen literar
tot mai rar întâlnit în peisajul litera-
turii române contemporane, câte o
asemenea nestematã pentru fiecare
din cele 28 de litere ale alfabetului.        

Cartea, dedicatã elevilor din învãþã-

mântul primar, un adevãrat manual –

îndrumãtor, oferã, pe lângã valoarea sa li-

terarã certã, ºi o pronunþatã funcþie didac-

ticã, având, aºa cum reiese ºi din aprecie-

rile directorului editurii, doamna Carmen

Iordãchescu, „drept temã ascunsã uni-
versul magic al copilãriei, dintr-o per-
spectivã în care animalele ºi plantele
vorbesc ºi se comportã ca oamenii,
fiind puse în situaþii inedite, iar
fenomenele naturii intervin mora-
lizator”.            

Pentru cei care nu au citit (încã) sau nu

au intrat în posesia acestei minunate cãrþi

a universului copilãriei, enumerãm aici

„eroii principali” ai celor 28 de minunãþii,

câte unul, aºa cum spuneam, pentru

fiecare literã a alfabetului, ºi anume:

Ariciul croitor, Brotacul barcagiu,
Caracatiþa Braþe-Lungi, Dinozaurul
Dino, Elefãnþelul Edi, Frãguþa ºi
soarele, Gâsca Ga-Ga!, Hipopotamul
Hypo, Iepuraºul indisciplinat, Jderul,
Ursuleþul Koala ºi Pasãrea Kiwi,
Bãiatul ºi leul, Mãgãruºul pãcãlit,

Nuferii, Oiþa Olly ºi Ochelarii fumurii,
Pisu picteazã pãpãdiile paraºutiste,
Racul croitor, Struþul sperios, ªoricuþul
ºoptici, Taurul ºi Tigrul, Þânþarul cel
þâfnos, Ursuleþul ursuz, Vulpiºor,
Woodi – ciocãnitoarea poznaºã, Gân-
dãcelul Xenopol, Purcelul Quiq, Iacul
Yandu, Zebra Zina.   

Reproduc, spre mai buna edificare a

cititorului, câteva asemenea fragmente de

prozã rimatã: „Acvila bãtrânã a dat de

veste cã iarna, anotimpul alb, coboarã de

sus, de pe creste. Vântul afurisit s-a pornit

pe pustiit ºi i-a smuls vioara unui greieruº

zgribulit. („Ariciul croitor”), „Ciuº mã-
gãruºul haine groase voia pentru vre-
mea mohorâtã ºi rea, care odatã cu
sfârºitul toamnei se apropia.” („Mãgã-

ruºul pãcãlit”)…                                           

Fiecãreia din cele 28 de povestioare, cu

plante, flori ºi animãluþe, autoarea
Anastasia Popa le alocã atractiv câte o

suitã de exerciþii distractive: ghicitori,

texte lacunare, integrame, desene de co-

lorat, toate acestea având drept scop dez-

voltarea abilitãþilor de comunicare ale

copiilor, de înþelegere a textelor într-o

abordare transdisciplinarã modernã.          

Trebuie menþionat cã Anastasia
Popa, membrã a Uniunii Scriitorilor
din România, a mai publicat ºi alte cãrþi

pentru copii, printre care „Cheia
poveºtii”, „Zânuþa Dora Li ºi vrãji-
toarea Ciumfi”, „Poveste cu Încurcã-

lume”, „Povestea anotimpurilor”,
„Prinþesa ºi melcul”, toate acestea fiind

scrise cu talent ºi implicare sufleteascã pe

mãsurã.                                                       

Am þinut a prezenta succint aceastã

carte cu titlul „În împãrãþia animalelor”,
deoarece, prin abordare tematicã, dimen-

siune empaticã  ºi þinutã literarã specifice

universului copilãriei, o consider oare-

cum reprezentativã pentru creaþia

Anastasiei Popa.                                          

Autoarea, discretã, modestã, în palatul

de cristal al gândurilor, dincolo de

comunul cotidianului care ne înconjoarã,

ne vorbeºte prin cãrþile Domniei sale, cãrþi

care ar trebui citite atât de copii, cât ºi de

pãrinþi ºi bunici, cu ochii ºi sufletele încãr-

cate de puritatea vârstei sau de revenire

visatã la minunãþiile vârstei de fluturi…

Aºa, în numele copilãriei…

“ÎN NUMELE COPILÃRIEI”

A început recensãmântul

populaþiei ºi al locuinþelor

din România
Recensãmântul popu-

laþiei ºi al locuinþelor,
acþiune demaratã pe 
1 februarie, include trei
etape, potrivit comu-
nicatului remis de Insti-
tutul Naþional de
Statisticã: 

a) 1 februarie - 13
martie 2022 - preluarea
datelor din surse admi-
nistrative ºi popularea
bazei de date a recensã-
mântului populaþiei ºi
locuinþelor;

b) 14 martie - 15 mai -
autorecenzarea; 

c) colectarea datelor
de cãtre recenzori, prin
metoda interviului faþã în
faþã (înregistrarea datelor
în chestionarul electronic,
cu ajutorul tabletelor).
Informaþiile colectate vor fi
prelucrate în conformitate
cu legislaþia în vigoare
privind protecþia datelor
cu caracter personal ºi
anonimizate imediat dupã
intrarea în sistem.

Acest recensãmânt 
are ºi elemente 
de noutate:
este 100% informa-

tizat în etapele de
culegere ºi prelucrare a
datelor   
 oferã posibilitatea

autorecenzãrii - o premi-
erã în statistica româ-
neascã - proces care se
poate realiza de pe orice
telefon mobil tip smart-
phone, pe tabletã, laptop
sau PC   
 recenzarea prin

interviu, cu înregistrarea
datelor pe tablete, de cãtre
un recenzor   

chestionarul pentru

autorecenzare este dispo-

nibil în limba românã ºi în

limba minoritãþilor naþio-

nale, precum ºi în limba

englezã.
Conform OUG nr. 19/-

2020, persoanele care
vor refuza sã ofere infor-
maþii sau vor furniza
informaþii eronate sau
incomplete la recen-
sãmânt riscã amenzi
între 1.000 - 3.000 de lei. 

Dupã încetinirea ritmului de

execuþie impusã de sezonul rece,

au fost reluate lucrãrile la

Stadionul din oraº, în cadrul

investiþiei “Proiectare ºi execuþie
Reabilitare ºi Modernizare Bazã
Sportivã Bd. Nicolae Iorga, nr.
145, Vãlenii de Munte”. 

Lucrãrile sunt programate sã se

încheie în toamna acestui an.

Proiectul cuprinde execuþia tri-

bunelor, amenajarea terenurilor

aferente bazei sportive, realizarea

a douã clãdiri, una care cuprinde

complexul de vestiare ºi celelalte

utilitãþi necesare ºi o a doua desti-

natã, în principal, depozitãrii de

materiale sportive, împrejmuirea

complexului.

Vã prezentãm câteva
fotografii de la lucrãrile aflate
în curs la Stadionul din Vãlenii
de Munte.

Au fost reluate lucrãrile 

la Stadionul din Vãlenii de Munte


