V

ãlenii
Munte

de

 NR. 151 IANUARIE 2022

Impozitele ºi taxele
locale în oraºul
Vãlenii de Munte
NU au fost majorate

Impozitele ºi taxele locale
aferente anului 2022 rãmân
neschimbate, respectiv aceleaºi ca
cele din anul precedent, actualizate doar cu rata inflaþiei, conform unei hotãrâri a membrilor
Consiliului Local Vãlenii de Munte,
la iniþiativa primarului Florin
Constantin.
În acelaºi timp, este important de
reþinut ºi faptul cã Primãria Oraºului
Vãlenii de Munte a decis sã acorde, ºi
în acest an, O REDUCERE DE 10 LA
SUTÃ din cuantumul impozitelor ºi
taxelor locale, datorate de cãtre
contribuabilii persoane fizice ºi
persoane juridice, dacã aceºtia îºi
plãtesc integral dãrile pânã la data
de 31 martie 2022.
Primãria Oraºului Vãlenii de Munte
vã oferã alternativa plãþii online a
impozitelor ºi taxelor locale, precum
ºi a amenzilor contravenþionale, cu
cardul bancar, prin Internet, fãrã comision, pe www.ghiseul.ro.

“Dreptatea e sãnãtatea lumii” (Nicolae Iorga)

Alexandru Rafila ºi Marcel Ciolacu,
în vizitã la Vãlenii de Munte
 Programul Centrelor de
Evaluare ºi tratament din
România a fost inaugurat
în oraºul nostru
 Centrul de Evaluare
Covid-19 Vãlenii de Munte
oferã pacienþilor evaluare
ºi tratament zilnic

Ministrul Sãnãtãþii,
prof. univ. dr. Alexandru
Rafila ºi preºedintele
PSD, Marcel Ciolacu au
efectuat vineri, 21 ianuarie 2022, o vizitã
la Centrul de Evaluare
COVID-19 din cadrul
Spitalului Orãºenesc
Vãlenii de Munte.
I-au primit aici primarul oraºului Vãlenii
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4 proiecte de extindere
canalizare la Vãlenii
de Munte, finanþate
prin Programul
Naþional de Investiþii
“Anghel Saligny”
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de Munte, Florin
Constantin, omul care a
pus la punct ºi modernizat sistemul medical
din oraº ºi directorul
Spitalului Orãºenesc,
Marian Nicolae, care
manageriazã cea mai
importantã componentã
a sistemului medical,
respectiv spitalul.
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Program generos de dezvoltare a oraºului
Vãlenii de Munte pentru anul 2022
Pentru anul 2022, primarul
oraºului Florin Constantin ºi
administraþia publicã localã
ºi-au propus un plan de acþiune
laborios. 40 de proiecte ºi direcþii
de dezvoltare cuprinde “Strategia
privind dezvoltarea economicã ºi
de mediu a oraºului Vãlenii de
Munte pe anul 2022”.

Existenþa unei strategii de dezvoltare localã ajutã la crearea unei
viziuni asupra comunitãþii pe care
ne-o dorim în viitor, ne oferã o
imagine completã asupra modului
în care infrastructura, economia,
mediul ºi aspectele sociale se pot
îmbunãtãþi pentru o dezvoltare socioeconomicã a oraºului. PAGINA 4

A început vaccinarea
anti COVID-19
a copiilor cu vârsta
cuprinsã între
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Vãlenii de Munte - SOCIAL

LUCIAN AVRAMESCU

www.ghiseul.ro
PLATÃ IMPOZITE ªI TAXE LOCALE
Vãlenii de Munte ONLINE
Plata prin Ghiseul.ro
(Sistemul Naþional Electronic de Platã
Online cu Cardul Bancar)
Platforma www.ghiseul.ro este un
proiect derulat în
comun de Agenþia
pentru Agenda
Digitalã a
României ºi
Asociaþia de Plãþi
Electronice din
România, care
oferã posibilitatea contribuabililor de a
vizualiza obligaþiile de platã existente ºi/sau
de a plãti online cu cardul, parþial sau total,
taxele ºi impozitele locale, precum ºi
amenzile existente.
Dovada plãþii se primeºte pe e-mail în
doar câteva minute de la plata efectivã.

Paºi de urmat: www.ghiseul.ro:
 Plata fãrã autentificare Prahova,
Impozite si 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 cu cardul
pe www.ghiseul.ro:
 CONFORT, RAPIDITATE, posibilitatea
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 IMPOZITELOR ªI TAXELOR LOCALE pentru toate
proprietãþile deþinute pe teritoriul României,
cu condiþia înrolãrii în sistem a primãriei
unitãþii administrative teritoriale pe teritoriul
cãreia se situeazã proprietatea.
 COMISION ZERO pentru plãþile efectuate online cu cardul.

Valentin Emil Muºat
Prin 1971, la recomandarea profesorului meu de
românã, a eminentului scriitor Valeriu Sârbu, conducerea liceului din Vãlenii de
Munte mi-a oferit ºansa de a
participa douã sãptãmâni, în
vacanþa mare, la tabãra naþionalã de literaturã ,,Excelsior” de la Pãuºa, pe malul
Oltului, între Cozia ºi Cãlimãneºti.
Erau acolo cei mai talentaþi elevi din þarã în domeniul literaturii ºi artelor plastice, cei mai mulþi confirmând în timp aceastã vocaþie: Liviu Papadima, Dan
Vasiliu, Marta Petreu, Ion
Petraº Arbore, Irina Vajnovski,
Dinu Adam, Cãtãlin Bordeianu, Magdalena Ghica ºi
mulþi alþii. Mentorul taberei
era inimosul scriitor ºi profesor Tudor Opriº, descoperitorul de tinere talente pe
care le publica în suplimentul literar al ,,Scânterii tineretului” sau în ,,Limbã ºi literaturã”.
Acolo aveam sã-l întâlnesc pentru prima datã pe
Lucian Avramescu, tânãr
ziarist la Orizont-ul de
Râmnicu Vâlcea venit la
Pãuºa pentru a realiza o paginã întreagã de jurnal cu
tinerii scriitori.
Am avut ºansa nu numai
de a publica în acel ziar, ci ºi
de a-l cunoaºte mai bine ºi
cu o imensã bucurie: Lucian
Avramescu fãcuse liceul la
Vãlenii de Munte cu vreo
ºase ani înaintea mea,
aveam cunoºtinþe ºi pasiuni
comune ºi chiar scenarii de
adolescenþã destul de
apropiate.

CETATEAN DE
ONOARE AL
ORAªULUI VALENII
DE MUNTE pentru
merite deosebite
aduse la dezvoltarea
ºi cunoasterea
localitãþii.

n. 14 august 1948 d. 12 decembrie 2021
Era dezinvolt, pãrea nonconformist, cu farmec ºi
umor boem, cuceritor ºi
sigur pe condeiul sãu, cu
idealuri care dãdeau personalitãþii sale o energie de
nestãvilit. L-am revãzut prin
anii optzeci când, invitat de
profesorul de istorie Sorin
Vasilescu, a susþinut la Vãlenii de Munte un spectacol
cu cenaclul sãu ,,Serbãrile
Scânteii Tineretului”, capul
de afiº fiind extraordinarul
actor Ion Caramitru, cu un
recital din Eminescu, iar în
partea muzicalã, detaºându-se
de toþi interpreþii de folk,
Mãdãlina Manole. O bunã
bucatã de vreme nu l-am
mai întâlnit. Am citit însã
despre el cât se publica în
presa vremii. Apoi cenaclul
a fost preluat, ca ºi publicaþia
SLAST fondatã de Lucian
Avramescu, de Ion Cristoiu.
Dupã 1989 a editat ,,Tineretul liber”, primul ziar
tipãrit în zilele Revoluþiei în
fosta Casã a Scânteii.
Lucian Avramescu a fondat în 1991 prima agenþie de
presã privatã din România A.M. PRESS. A fost vicepreºedintele Clubului Român
de presã. Ca literat, este
autorul a zece volume de
poezie încununate cu premii
naþionale importante. Douã
dintre creaþiile sale au

devenit, puse pe muzicã de
Victor Socaciu ºi Adrian
Enescu, ºlagãre: “Mi-e dor sã
mai merg la un ceai” ºi
“Bunã seara, iubito!”. A publicat note de cãlãtorie, eseuri ºi pamflete în care s-a
dovedit un barometru al
acestor vremuri complicate
ºi un cavaler al adevãrului.
Apropierea mea efectivã
de Lucian Avramescu s-a
întâmplat în spaþiul generos
al Colegiului Naþional ,,Nicolae Iorga” cu prilejul unor
evenimente cu caracter aniversar organizate împreunã
cu profesorii Anghel Dafina,
Ion Bocioacã ºi Petre Vulpe.
Lucian Avramescu a rãspuns de fiecare datã cu
entuziasm ºi cu plãcere invitaþiei de a reveni în liceul pe
care ºi el l-a absolvit. Am
avut satisfacþia de organiza
cu elevii mei în amfiteatrul
colegiului ºi lansãri de carte
Lucian Avramescu. A venit
însoþit de doamna Georgiana,
soþia, ºi de frumoasa ºi talentata sa fiicã, Ana Luciana.
Se retrãsese în satul natal,
Sângeru, umbrit de o boalã
pe care a dus-o cu discreþie
ºi demnitate, convertind
timpul care nu mai avea
rãbdare în ultimele cãrþi în
care vizionarul ºi pamfletarul se întorcea cu nostalgie
în universul memorialisticii.

Povestea cu frondã ºi cu jovialitate reconstituind Vãleniul patriarhal, imaginea
profesorilor ºi a colegilor, a
oamenilor locului, când
duios, când neiertãtor, însã
întotdeauna cu dragoste
pentru oraºul acesta.
Poate cã acest sentiment
era generat de un cult al
durabilului pe care îl avea
nu numai faþã de cuvânt, ci
ºi faþã de piatra cioplitã,
lucru pe care l-am întâlnit ºi
la Miron Radu Paraschivescu, a cãrui masã a tãcerii
de sub nucul din grãdinã
poate cã mai existã ºi azi,
dupã cum monumentul sãu
funerar din cimitirul oraºului este realizat tot din piatrã de râu.
La Sângeru, Lucian Avramescu a ctitorit o bisericã
din piatrã ºi a fondat un
muzeu al statuilor din piatrã
de râu. Donaþia de statui
fãcutã de el oraºului nostru,
al cãrui cetãþean de onoare
este, poate fi admiratã în parcul nostru central, spre meditaþie, liniºte sau reculegere.
A plecat în lumea de dincolo la 12 decembrie 2021
lãsând un gol imens în
lumea culturii române ºi în
sufletul celor care l-au
cunoscut ºi l-au îndrãgit.
Poate cã într-o vreme mai
bunã material, spre dreapta
cinstire a sa, în preajma
Centrului Cultural din oraº
s-ar putea amplasa o statuie
a poetului, iar una din strãzi
s-ar cuveni sã-i poarte
numele, din preþuirea pentru cel care a iubit cu adevãrat Vãlenii de Munte.

A început vaccinarea anti COVID-19 a copiilor cu vârsta cuprinsã între 5 ºi 11 ani
Campania de imunizare a copiilor, împotriva COVID-19, a demarat
în România pe 26 ianuarie a.c.,
serul pediatric folosit fiind Comirnaty-Pfizer/BioNTech. Înaintea
imunizãrii acestora, sunt obligatorii
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acordarea consimþãmântului
informat de cãtre pãrinþi sau
reprezentantul legal al minorului, precum ºi efectuarea triajului
medical prin completarea unui
chestionar.

Conform Legii nr. 221/2021, unul
dintre pãrinþii sau reprezentantul
legal al copilului care se vaccineazã
cu vârsta de pânã la 18 ani, precum
ºi al persoanei cu dizabilitãþi cu
vârsta de pânã la 26 de ani, poate
beneficia de o zi liberã plãtitã,

care nu se include în durata concediului de odihnã. La rându-le, ºi elevii
care se vaccineazã beneficiazã de
câte o zi de scutire de la frecventarea cursurilor.
La Vãlenii de Munte, au sosit
dozele de vaccin destinate copiilor.

Telefoane utile:

 Poliþia Localã: 0752.132.454;

 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

DISPECERAT DISTRIGAZ SUD

 Pentru gaze: 0800877778; 021.9281
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
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Alexandru Rafila ºi Marcel Ciolacu,
în vizitã la Vãlenii de Munte

Vãlenii de Munte - EVENIMENT

 Programul centrelor de evaluare ºi tratament din România a fost inaugurat în oraºul nostru

 Centrul de Evaluare Covid-19 Vãlenii de Munte oferã pacienþilor evaluare ºi tratament zilnic
Ministrul Sãnãtãþii, prof. univ. dr. Alexandru Rafila
ºi preºedintele PSD, Marcel Ciolacu au efectuat vineri,
21 ianuarie 2022, o vizitã la Centrul de Evaluare COVID-19
din cadrul Spitalului Orãºenesc Vãlenii de Munte.
I-au primit aici primarul oraºului Vãlenii de Munte,
Florin Constantin, omul care a pus la punct ºi modernizat
sistemul medical din oraº ºi directorul Spitalului Orãºenesc,
Marian Nicolae, care manageriazã cea mai importantã
componentã a sistemului medical, respectiv spitalul.
La Centrul de Evaluare Covid-19
Vãlenii de Munte, care funcþioneazã în
cadrul Spitalului Orãºenesc, se pot
trata, de vineri, 21 ianuarie, toþi cei
care prezintã forme uºoare sau medii,
indiferent dacã sunt asiguraþi sau nu.
Orice persoanã aflatã în aceastã
situaþie se poate adresa, cu sau fãrã
trimitere din partea medicului de familie, la cel mai apropiat Centru de
Evaluare ºi Tratament din judeþul sãu,
unde va beneficia de consultaþii ºi
tratament ambulatoriu, indiferent
dacã dispune sau nu de asigurare
medicalã.
Unitatea noastrã medicalã face
parte din reþeaua naþionalã a celor
peste 230 de Centre de Evaluare ºi
Tratament, în care vor fi trataþi
pacienþii COVID-19 care manifestã
simptome uºoare sau medii ºi care
sunt expuºi riscului de a dezvolta
forme severe ale bolii.
Inaugurarea la Vãlenii de Munte a
acestui nou program de evaluare ºi
tratare a bolnavilor Covid-19 în centre

de evaluare situate în teritoriu care
oferã servicii medicale pacienþilor în
proximitatea locului unde aceºtia trãiesc, este o dovadã a faptului cã modul
în care funcþioneazã unitãþile medicale ºi calitatea serviciilor medicale
oferite în oraºul nostru fac din Vãlenii
de Munte un model de bune practici
la nivel naþional. Iar Spitalul Orãºenesc Vãlenii de Munte ºi Centrul de
Evaluare COVID-19, organizat în
cadrul Spitalului Orãºenesc Vãlenii de
Munte sunt exemple la nivel naþional.
PROGRAMUL CENTRULUI
DE EVALUARE ªI TRATAMENT
ÎN CADRUL SPITALUL
ORÃªENESC VÃLENII DE
MUNTE

Marcel Ciolacu, preºedinte PSD:

“

Felicitãri, domnului

director Marian George
Nicolae, felicitãri domnului
primar Florin Constantin ºi
întregii echipe a dumnea-

Luni – Joi: 09:00 - 14:00
Vineri: 10:00 - 12:00
Numãr de telefon pentru
programare: 0244/282.525
tasta 1 pentru interior 571

voastrã. Am constatat ce
echipã sudatã formaþi. Mi s-a
dat ºi o explicaþie, cã lucraþi
de mult timp împreunã!

”

Alexandru Rafila,
ministrul Sãnãtãþii:

“

Am vãzut aici la Vãleni,
un foarte frumos ºi bine organizat centru de evaluare a
pacienþilor. Cu siguranþã se
vor oferi bune servicii de
evaluare pacienþilor. Dacã un
pacient necesitã tratament
antiviral, primeºte tratamentul în acest centru. Dacã
pacientul are o formã de
boalã care necesitã oxigen, va fi îndrumat la
spital ºi spitalul din
apropiere are posibilitatea sã îi ofere tratament ºi oxigen. Dacã
Doamne fereºte!, pacientul are nevoie de terapie
intensivã, este îndreptat
cãtre una din secþiile de
terapie intensivã care pot
oferi acest gen de tratament.

”
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Vãlenii de Munte - ADMINISTRAÞIE

Program generos de dezvoltare a oraºului
Vãlenii de Munte pentru anul 2022
Primarul oraºului,
FLORIN CONSTANTIN:

“

40 de proiecte ºi direcþii de dezvoltare cuprinde “Strategia privind
dezvoltarea economicã ºi de mediu a
oraºului Vãlenii de Munte pe anul
2022”, ceea ce înseamnã cã administraþia publicã localã ºi-a propus un
plan de acþiune laborios pentru acest
an.
Fie cã sunt abordate obiective la nivel
de proiectare, autorizare, asigurare a
finanþãrii, fie cã sunt lucrãri concrete
pentru începerea ºi chiar finalizarea
unor obiective în acest an, Strategia asigurã dezvoltarea pe un orizont de timp
pe termen mai scurt sau mai îndepãrtat.
Sunt abordate diverse proiecte printre
care amintim finalizarea, recepþia ºi
punerea în funcþiune a canalizãrii pe
proiectul Hidro Prahova, dar ºi extinderea pe alte strãzi a canalizãrii, realizatã de administraþia publicã localã.

În anul 2022, administraþia publicã localã a oraºului Vãlenii de Munte va avea
serios de lucru. Pentru cã ne-am
propus un program de dezvoltare pe o serie de direcþii,
toþi angajaþii din Primãrie au
ca prioritate realizarea proiectelor. Vom avea nevoie de
colaborarea Consiliului Local
ºi de sprijinul consilierilor
pentru a putea face tot ce
cuprinde Strategia de dezvoltare.

Se va acþiona pentru creºterea eficienþei energetice ºi gestionarea inteligentã a energiei în clãdirile publice.

Se începe proiectul de extindere a alimentãrii cu gaze pe zone care nu beneficiazã acum de aceastã utilitate.

Continuã programele de reabilitare
strãzi ºi trotuare, reparaþii poduri,
întreþinere ºi amenajare spaþii verzi ºi
alte diverse obiective publice.

”

Este prevãzutã amenajarea de noi
zone de agrement în localitate.
Va continua modernizarea ºi extinderea Spitalului Orãºenesc.
Se înainteazã demersurile pentru
realizarea Centurii Ocolitoare a oraºului.
Punerea în funcþiune a noului cimitir,
amenajarea în continuare a iluminatului
public ºi a semaforizãrii pe axa centralã
sunt alte obiective ale acestui an.

Proiectele vizeazã extinderea reþelei de canalizare
pe zone care nu dispun de
aceastã utilitate ºi însu-

meazã peste 5,7 milioane
de lei, care vor fi investiþi
în oraºul Vãlenii de Munte.
 Reþea canalizare
Strada Primãverii ºi Strada
Povernei, 751.630 lei
Reþea canalizare
Strada Doctor Istrate,
1.505.621 lei

Sunt proiecte pe marginea cãrora vom
reveni în acest an, în diversele etape ale
realizãrii lor.

Sunt prevãzute mãsuri pentru salubrizare, colectare selectivã a deºeurilor,
ecologizare, igienizare pe raza oraºului.
Vor fi abordate ºi depuse mai multe
proiecte pe fonduri europene.
Un alt obiectiv important este construirea unei sãli de sport ºcolare - proiect
pilot, la Liceul Tehnologic Agromontan
“Romeo Constatinescu” Vãlenii de
Munte.

4 proiecte de EXTINDERE CANALIZARE
la Vãlenii de Munte, finanþate prin Programul
Naþional de Investiþii “Anghel Saligny”
Primãria Vãlenii de
Munte a depus 4 proiecte
pe Programul Naþional
de Investiþii “Anghel
Saligny”, cu finanþare de
la Guvernul României.

De asemenea, se iniþiazã proiecte cu
bãtaie mai lungã - realizarea unui bazin
didactic de înot ºi construirea unei creºe
de cartier.

Extindere reþea
canalizare Strada Anton
Pann, Fundãtura Anton
Pann, Aleea Anton Pann
ºi Strada Saranda,
1.307.003 lei
Extindere reþea de
canalizare menajerã Strada
Rizãneºti ºi Strada Pajiºtei
2.174.266 lei

Telefoane TAXI Vãlenii de Munte
Vã prezentãm numerele de telefon
la care puteþi accesa taxiurile
din oraºul Vãlenii de Munte
 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

