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 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 106, privind apro-

barea implementãrii proiectu-

lui: “Dotarea cu utilaj multi-

funcþional a oraºului Urlaþi,

jud. Prahova”;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 107, privind rectifi-

carea bugetului general al

unitãþii administrativ-teritori-

ale pe anul 2017;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 108, privind sta-

bilirea taxelor ºi impozitelor

locale pentru anul 2018;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 109, privind apro-

barea plãþii cheltuielilor cu

naveta cadrelor didactice din

ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã

Ionescu”, Oraºul Urlaþi, pen-

tru luna septembrie 2017;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 110, privind apro-

barea plãþii burselor de merit

ºi sociale pentru elevii din

cadrul ªcolii Gimnaziale

“Cãnuþã Ionescu”, Oraºul

Urlaþi;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 111, privind modul

de întocmire a registrului agri-

col;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 112, privind apro-

barea Regulamentului de

Organizare ºi Funcþionare ºi

Planul Strategic de Dezvoltare

pentru anii 2017-2020 pentru

Spitalul Orãºenesc Urlaþi; 

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 113, privind apro-

barea plãþii cheltuielilor cu

naveta cadrelor didactice din

cadrul Liceului Teoretic

“Brâncoveanu Vodã”, Oraºul

Urlaþi, pentru luna septembrie

2017;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 114, privind apro-

barea încheierii contractelor

de confinanþare/asociere pen-

tru executarea obiectivelor de

investiþii “Extindere reþea

distribuþie gaze naturale pe

strada Grãdiniþei, oraº

Urlaþi, jud. Prahova”;

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 115, pentru modifi-

carea ºi completarea Hotãrârii

Consiliului Local Urlaþi nr.97/

26.10.2017, privind asocierea

oraºului Urlaþi cu judeþul

Prahova în vederea realizãrii

obiectivului de investiþii de

interes public “Reabilitare ºi

modernizare str. 1 Mai ºi 30 

 Hotãrârea Consiliului

Local nr. 116, privind

alegerea preºedintelui de

ºedinþã pe perioada decem-

brie 2017 - februarie 2018.

DIN AGENDA CONSILIULUI LOCAL AL ORAªULUI URLAÞI

Hotãrârile Consiliului Local al oraºului Urlaþi 
adoptate în luna noiembrie 2017

F ie cã sunteþi interesaþi de proiectele de
investiþii, de lucrãrile curente, de activitatea Primãriei ºi a

Consiliului Local sau, de ce nu, doriþi sã faceþi propuneri de lucrãri ºi in-
vestiþii administraþiei locale, aceastã rubricã vã stã la dispoziþie. 

A tât prin intermediul adresei de mail publicatã în caseta tehnicã a

ziarului local, la telefon - la sediul Primãriei sau în urma discuþi-

ilor cu editorii acestui ziar, dumneavoastrã întrebaþi, iar în ediþia
urmãtoare a ziarului PRIMÃRIA URLAÞI VÃ VA RÃSPUNDE.

1. Auricã P.: “Primãria Urlaþi dis-
pune de terenuri pe care sã le poatã
concesiona cãtre tineri ºi nu numai
pentru construirea unei locuinþe?
Fiul meu doreºte sã îºi facã o casã ºi
nu gãseºte teren disponibil sau
acesta este prea scump.”

2. Victor S. Se pot închiria

locurile de parcare de la blocuri? Ar

fi bine sã aibã fiecare locul lui de

parcare, pe care sã îl închirieze ºi,

astfel, sã nu mai iasã discuþii între

vecini.”

Cetãþenii întreabã: 

Prin intermediul acestei rubrici, Primãria oraºului Urlaþi
doreºte sã creeze o nouã punte de legãturã cu dumnea-
voastrã, cetãþenii, din dorinþa de a asigura o
mai bunã comunicare ºi un acces mai facil la
informaþiile de care aveþi nevoie. 

Ion I.: ”Cât va fi impozitul pentru anul viitor? 

Am auzit la televizor cã se vor mãri impozitele, aºa va fi ºi la Urlaþi?”

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Primãria Urlaþi vã rãspunde: 

Stimate Domnule Ion I., în numãrul ziarului din luna Noiembrie, la pagina 4,

a fost publicat un articol referitor la taxele ºi impozitele locale pentru anul 2018

în consecinþã, vã informãm cã nivelurile de impozitare, care au fost, deja, apro-

bate, pentru anul 2018, sunt similare celor aplicate în anul 2017, nefiind majorate,

excepþie fãcând impozitul pe clãdiri nerezidenþiale persoane juridice, în cazul

cãruia cota de impozitare a fost redusã de la 1.3% la 1.2%

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Stimatã Doamnã Georgiana S., dupã cum puteþi observa, iluminatul festiv a fost

pus în funcþiune ºi sperãm cã, ºi anul acesta, sunteþi plãcut surprinºi de decoraþiunile

noastre! Vã mulþumim pentru aprecieri!

AÞI ÎNTREBAT, PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

Georgiana S.:

”Ce pregãtiþi pentru sãrbãtorile de iarnã? Ne-am obiºnuit cu un iluminat

deosebit, lãudat în toatã presa.  Sper cã va fi la fel ºi de data aceasta.”

Decembrie, pânã la intersecþia 

cu str. Stadionului”;
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Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã Prahova:

Recomandãri pentru Sãrbãtori de Iarnã în siguranþã
Reprezentanþii 

ISU Prahova reamintesc
mãsurile ce trebuie
respectate pentru a 
preveni incidente nedorite
în preajma Sãrbãtorilor de
Iarnã.

Pentru siguranþa dumnea-
voastrã ºi a celor dragi, ISU
Prahova vã aduce la cunoºtinþã
urmãtoarele reguli de 
prevenire a incendiilor:

 Nu aprindeþi artificii sau
lumânãri în bradul de Crãciun
(sau în apropierea acestuia).
Indiferent cã este natural sau
artificial, acesta se poate
aprinde rapid conducând la
incendierea locuinþei;

Nu utilizaþi instalaþii/de-
coraþiuni electrice cu defecþiu-
ni sau improvizaþii! Puteþi

provoca astfel un incendiu;
 Nu solicitaþi excesiv

instalaþia electricã prin uti-
lizarea simultanã a mai multor
aparate electrice a cãror putere
însumatã poate depãºi puterea
instalaþiei electrice a locuinþei
dumneavoastrã;

 Nu amplasaþi bradul de
Crãciun în apropierea unor
surse de cãldurã (sobe,
calorifere sau alte mijloace de
încãlzire) sau a unor materiale
combustibile (perdele,
draperii, feþe de masã, etc);

 Nu utilizaþi lumânãri sau
alte surse de aprindere cu
flacãrã deschisã în apropierea
materialelor combustibile sau
inflamabile;

 Nu amplasaþi materiale
combustibile sau inflamabile în
apropierea surselor de cãldurã;

 Nu lãsaþi sobele cu focul
aprins atunci când pãrãsiþi

locuinþa sau înainte de culcare;
 Decuplaþi aparatele elec-

trice de încãlzire la plecarea
din locuinþã sau înainte de a
adormi;

 Nu lãsaþi copiii sã se
joace cu petarde, artificii sau
alte tipuri de pocnitori arti-
zanale;

 Asiguraþi-vã cã petardele
ºi pocnitorile, interzise prin
lege, nu vor fi utilizate.
Explicaþi copiilor riscurile la
care se expun cât ºi tragediile
pe care le pot produce acestea.

Mãsuri de prevenire 
a incendiilor pentru

unitãþile unde se 
organizeazã Revelionul:

 numãrul persoanelor
participante sã nu depãºeascã
capacitatea maxim admisã;

 sã fie asigurate culoare ºi
cãi de evacuare libere, marcate
ºi iluminate corespunzator;

 asigurarea bunei
funcþionãri a tuturor
mijloacelor de apãrare împotri-
va incendiilor;

 utilizarea corespunzã-
toare a instalaþiilor electrice de
iluminat ºi forþã aferente
clãdirilor, evitându-se supraso-
licitarea acestora sau supradi-
mensionarea siguranþelor fuzi-
bile din tablourile electrice;

 întocmirea ºi afiºarea
planurilor de evacuare pentru
sãlile cu mai mult de 50 de
locuri este obligatorie;

 în spaþiile de deservire
se va asigura un numãr sufi-
cient de scrumiere pe mese, iar
pe holuri scrumierele cu picior
se vor amplasa la o distanþã de
cel puþin 1,5 m faþã de perdele
ºi draperii;

 folosirea aparatelor elec-
trice pentru pregãtirea
preparatelor culinare se va
face cu respectarea strictã a
normelor de exploatare;

 maºinile de gãtit,
grãtarele, aragazurile, cup-
toarele ºi celelalte utilaje care
degajã temperaturi ridicate se
vor amplasa la o distanþã de
cel puþin 1,5 m faþã de ele-
mentele combustibile ale con-
strucþiilor sau de materialele
combustibile din încãperi.

Numai prin respectarea
acestor mãsuri se va reuºi
reducerea numãrului inter-
venþiilor în situaþii de
urgenþã ºi, implicit, va creºte
gradul de siguranþã al
cetãþeanului, mediului ºi
bunurilor.

 Dacã staþi la o coadã, priviþi
cu atenþie în jur. În cazul în care
cineva s-a aºezat în faþa dvs. ºi v-a
acoperit vederea, verificaþi geanta ºi
locul unde þineþi portofelul;

 Nu purtaþi portofelul în buzu-
narul de la spate al pantalonilor;

 Nu purtaþi bani sau valori în
buzunarele laterale ale hainelor,
paltoanelor sau gecilor; acestea sunt
locurile cele mai vulnerabile ºi mai
des vizitate de hoþi;

 Pãstraþi portofelul ºi banii în
buzunarul interior ºi asiguraþi-l cu
nasturi sau fermoar. Un buzunar
bine asigurat descurajeazã hoþii;

 Când faceþi diverse plãþi sau
cumpãrãturi, nu scoateþi tot teancul
de bani, ci numai suma care tre-
buie;

 Acordaþi mai mare atenþie
poºetei, decât plaselor cu cumpãrã-
turi;

 Urmãriþi cu atenþie persoa-
nele care transportã, ca din întâm-

plare, obiecte de îmbrãcãminte pe
mânã sau plase goale. Un hoþ se
foloseºte de astfel de obiecte când
opereazã, ca sã-ºi ascundã mâna de
privirile strãine.

Furturile  se comit 
în special în locurile

aglomerate.

Dacã sunteþi împins în astfel
de locuri, verificaþi-vã imediat buzu-
narul cu bani sau geanta, pentru a fi
siguri cã nu sunteþi victima unei
înscenãri a unui hoþ!

 Când aveþi la dumneavoastrã
sume mari de bani (pe care i-aþi
ridicat de la poºtã sau de la bancã)
nu vã încredeþi în persoane care
pretind cã vã cunosc. Fiþi siguri cã
aþi fost urmãriþi! 

 Nu vã laudaþi cu banii,
bunurile sau valorile pe care le
deþineþi în locuinþã.

 Verificaþi persoanele care vã
ajutã la menaj, cumpãrãturi sau
diverse alte servicii;

Nu legaþi cu uºurinþã prietenii
ºi nu vã grãbiþi sã invitaþi la domici-
liu persoane abia cunoscute.

 Nu purtaþi conversaþii inutile
cu persoane necunoscute.

Recomandãri pentru siguranþa 
cumpãrãturilor în perioada sãrbãtorilor

În perioada sãrbãtorilor
se înmulþesc furturile din
buzunare, din poºete, din
autoturisme. Totul se
petrece în aceasta perioadã
când nevoile financiare
cresc. Poliþia Localã URLAÞI 
vã oferã câteva sfaturi:

Prevenirea furturilor 
din genþi ºi buzunare
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În data de 08.12.2017, 
s-a finalizat evaluarea pro-
cedurii simplificate având
ca obiect P.T., asistenþã teh-
nicã din partea proiectan-
tului ºi execuþie lucrãri
pentru obiectivele de in-
vestiþii: 

Lot 1 “Reabilitare ºi
modernizare strãzi faza 
a-II-a: strãzile Cricov,
Panselelor, Aleea Serii, 
16 Februarie, Grãdiniþei,
Stadionului ºi Libertãþii”
ºi LOT 2 “Modernizare
strada Narciselor”, dupã
cum urmeazã:

 pentru Lotul 1, oferta
cea mai avantajoasa din
punct de vedere economic,
clasata pe primul loc în
Clasament, in urma aplicarii
criteriului de atribuire “cel
mai bun raport calitate-preþ”,
este oferta prezentatã de
Asocierea S.C. PRAGOSA
ROMÂNIA S.R.L. – S.C. TAN-
CRAD S.R.L. – S.C. ADD
GLOBAL DESIGN S.R.L., cu o
valoare a propunerii finan-
ciare de 2,491,149.93 Lei fãrã
TVA, o perioadã de garanþie
acordatã lucrãrii egalã cu 84
de luni ºi un punctaj total de
100 puncte (punctaj Factor
de evaluare tehnic = 10

puncte + punctaj Factor Pret
= 90 puncte);

 pentru Lotul 2, oferta
cea mai avantajoasã din
punct de vedere economic,
clasatã pe primul loc în
Clasament, in urma aplicarii
criteriului de atribuire “cel
mai bun raport calitate-preþ”,
este oferta prezentatã de S.C.
RONI CIVIL INTEROUTE
S.R.L., cu o valoare a propu-
nerii financiare de 541,551.42
Lei fãrã TVA, o perioadã de
garanþie acordatã lucrãrii
egalã cu 84 de luni ºi un
punctaj total de 100 puncte
(punctaj Factor de evaluare
tehnic = 10 puncte + punctaj
Factor Pret = 90 puncte).

Contractele de execuþie
de lucãri, la ambele loturi, 
s-au semnat vineri,
15.12.2017.

Durata de execuþie a
Contractului aferent Lotului
1 este de 6 luni (din care 1 lu-
nã proiectare ºi 5 luni exe-
cuþie), iar la Lotul 2 este de 4
luni (din care 1 luna pro-
iectare ºi 3 luni execuþie), în-
cepând cu emiterea Ordi-
nului de începere.

Lucrãrile de asfaltare vor
începe în primãvara anului
2018, atunci când condiþiile
meteorologice vor fi favora-
bile.

S-au semnat contractele pentru modernizarea
mai multor strãzi din oraº

A început modernizarea
Policlinicii Urlaþi

Domeniul sãnãtãþii a fost
ºi este una dintre prioritãþile
investiþionale ale primarului
Marian Mãchiþescu ºi ale
Consiliului Local Urlaþi. 

Dovadã stau investiþiile
masive care au fãcut din
Spitalul Orãºenesc una dintre

cele mai moderne ºi bine
dotate unitãþi spitaliceºti de
gen din judeþul Prahova. Iar
lucrurile nu se opresc aici.
Recent au debutat ºi lucrãrile
de modernizare a Policlinicii
din oraº, investiþie care constã
în înlocuirea tâmplãriei vechi
cu ferestre noi, de tip ter-

mopan, pentru sporirea confor-

tului termic, precum ºi în

înlocuirea acoperiºului, pentru

eliminarea infiltraþiilor. 

Dupã cum se vede în ima-

ginile alãturate, lucrãrile se aflã

în plinã desfãºurare.

Acord cadru pentru reparaþii
strãzi, borduri ºi pavaje 
în localitate

Vineri, 15.12.2017,  s-a finalizat
ºi evaluarea procedurii simplifi-
cate, având ca obiect atribuirea
acordului-cadru pentru lucrarea
REFACERE COVOARE
ASFALTICE, ÎNLOCUIRE BOR-
DURI SI PAVAJE, ORASUL
URLAÞI, JUDEÞUL PRAHOVA.

Conform menþiunilor din
Documentaþia de atribuire, publi-
catã în SEAP, precum ºi a Legii nr.
98 din 2016 privind achiziþiile pu-
blice, SECÞIUNEA 2: Instrumente
ºi tehnici specifice de atribuire a
contractelor de achiziþie publicã,
SUBSECÞIUNEA 1: Paragraful 1:
Acordul-cadru, art. 115, alin. (2), lit.
b), art. 116, art. 118, lit. b), acordul
cadru de lucrãri având ca  obiect:
REFACERE COVOARE AS-
FALTICE, ÎNLOCUIRE BORDURI
ªI PAVAJE, ORAªUL URLAÞI,
JUDEÞUL PRAHOVA, acordul
cadru se va încheia cu primii trei
operatori economici, din clasa-
mentul final, ale cãror oferte au
fost declarate admisibile ºi con-
forme, cu reluarea competiþiei
între operatorii economici care
sunt parte la acordul cadru. 

Elementul care va face obiectul
reofertãrii este elementul preþ.

În urma aplicãrii criteriului
de atribuire „preþul cel mai
scãzut”, ofertele financiare
aflate pe primele trei locuri în
clasamentul rezultat în urma
evaluãrii finale a Propunerilor
Financiare sunt:

I) Oferta prezentatã de cãtre
S.C. RONI CIVIL INTEROUTE
S.R.L., cu o valoare a propunerii
financiare de  1.477.878,38 Lei, fãrã
T.V.A., clasatã pe locul întâi;

II) Oferta prezentatã de cãtre
S.C. TERRA STRADE TOTAL CON-
STRUCT S.R.L. cu o valoare a pro-
punerii financiare de 1.862.013,59
Lei, fãrã T.V.A., clasatã pe locul al
doilea;

III) Oferta prezentatã de cãtre
S.C. STRABAG S.R.L. cu o valoare a
propunerii financiare de
2.115.108,52 Lei, fãrã T.V.A., clasatã
pe locul al treilea.

Primul contract subsecvent se
va încheia, în data de 22.12.2017,
pentru cantitatea minimã precizatã
a acordului cadru, cu ofertantul
clasat pe primul loc, respectiv cu
S.C. RONI CIVIL INTEROUTE
S.R.L., în valoare de 382.574,70 Lei
fãrã TVA.
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Beneficiind de un 
sistem de operaþii
laparoscopice de ultimã
generaþie ºi de o echipã
de medici profesioniºti,
dedicaþi muncii lor,
Spitalul Orãºenesc
Urlaþi oferã, în momen-
tul de faþã, servicii
chirurgicale de înaltã
calitate.

Poate pãrea uimitor pentru
unii, însã la unitatea spitali-
ceascã din Urlaþi se efectueazã
chiar operaþii care nu prea se
fac la celelalte spitale din
judeþul Prahova. 

Cel mai bun ºi mai recent
exemplu este o operaþie de
hernie inghinalã efectuatã
marþi, 12 decembrie. 

Intervenþie se efectueazã la
majoritatea unitãþilor spita-
liceºti în sistem clasic, dar iatã
cã, la Urlaþi, medicul chirurg
Doru Viºan, alãturi de o
întreagã echipã de medici, a
efectuat o astfel de intervenþie
în sistem laparoscopic. 

Avantajele acestei operaþii
ni le-a spus chiar doctorul
Doru Viºan: 

“Pacientul nostru a fost un
bãrbat în vârstã de 43 de ani,
din oraºul Mizil. În ceea ce
priveºte beneficiile acestui tip
de operaþie, în primul rând
vorbim despre avantaje con-
crete pentru pacient: perioada
de recuperare se reduce de la
5-7 zile în cazul unei operaþii
clasice, la numai 2-3 zile în
cazul operaþiei laparoscopice.
De asemenea, vorbim de be-
neficii de ordin estetic: se eli-
minã cicatricile mari ºi ineste-
tice, rãmânând vizibile doar
câteva semne discrete”, ne-a
declarat interlocutorul nostru. 

Dupã cum ne-a declarat
Oana Stanimir, Director
Medical al Spitalului Urlaþi,
“aici se pot efectua, printre
altele, operaþii laparoscopice
de apendicitã, colecist, 
desigur în funcþie de o serie de

factori de ordin medical. Pa-
cienþii trebuie sã ºtie cã sunt
pe mâni bune, cã sunt operaþi
de o echipã de medici tineri ºi
de înaltã calitate moralã ºi pro-
fesionalã, beneficiind, de ase-
menea, de aparaturã medicalã
de ultimã generaþie ºi condiþii
de spitalizare foarte bune.”

Ce este
laparoscopia?

Laparoscopia este o formã
de chirurgie abdominalã care
se realizeazã prin incizii mici,
folosind un telescop pentru a
vizualiza organele interne ºi
instrumente speciale pentru a
efectua intervenþia chirurgi-
calã. 

Putem spune pe drept cã
este o alternativã la intervenþi-
ile chirurgicale abdominale pe
cale deschisã (clasicã), în care
se face o incizie mai mare prin
care mâinile ºi instrumentele
chirurgului pãtrund în interi-
orul cavitãþii abdominale pen-
tru efectuarea operaþiei. 

Tehnic vorbind, operaþiile
laparoscopice nu diferã de
cele deschise clasice, timpii

operatori ºi rezultatul final
fiind aceleaºi, dar cu urmã-
toarele avantaje:

1. dispar inciziile largi care
presupun secþionarea pe-
retelui abdominal anterior
(în cazul unei incizii ante-
rioare) sau a peretelui tora-
coabdominal, cu rezecþia
unei coaste (în cazul unei
incizii lombare).

2. absenþa unei asemenea
incizii atrage dupã sine ºi dis-
pariþia unor complicaþii re-
dutabile, ca de exemplu 
supuraþiile plãgilor operatorii
sau eventraþiile.

3. recuperarea postopera-
torie este rapidã (3-4 zile) în
care pacientul se poate exter-
na, acesta putând sã-ºi reia
activitatea socialã în 7 zile
postoperator.

5
Chirurgie de înaltã calitate la Spitalul Urlaþi

Operaþiile 
laparoscopice 
au înregistrat 
o premierã 
în cadrul unitãþii
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Toate informaþiile 

de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, siteul oficial al
administraþiei locale a oraºului Urlaþi vã puteþi pune la
curent cu toate noutãþile legate de activitatea
Primãriei ºi a Consiliului Local Urlaþi, anunþuri, buget,
puteþi consulta strategia de dezvoltare localã, puteþi
afla informaþii legate de Registrul agricol, starea civilã
etc...

În plus, puteþi consulta hotãrârile luate de cãtre
Consiliul Local Urlaþi. 
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JUD. PRAHOVA

Telefon: 0244 271.429

Fax: 0244 270.010

 Se spune cã în noaptea de
Crãciun se deschide cerul, dar
nu-l vãd decât cei buni;

 Sãtenii, în drum spre casã
de la bisericã, se salutã "Hristos
s-a nãscut!";

Copiii care se nasc în
noaptea de Crãciun sunt cei
mai norocoºi;
Lumânãrile aprinse în

seara de Ajun nu trebuie stinse,
acestea trebuie lãsate sã ardã
pânã la final, vei avea noroc;

Prima persoanã care
intrã în casã în seara de Ajun
trebuie sã fie un bãrbat, dacã

pragul e trecut de o femeie ghi-
nionul se va abate asupra casei;

 Gospodarii, înainte de
rãsãritul soarelui pun mâna pe
toate uneltele din ogradã, sã le
foloseascã sãnãtoºi ºi cu spor;

 Dacã nu dãruieºti nimic în
Ajunul Crãciunului te va pãrãsi
prosperitatea; 

 Luminile de Crãciun din
brad nu se aprind înainte de
apariþia primei stele;

 Copiii asteptã cu nerãb-
dare Ajunul pentru cã ºtiu cã
este noaptea în care Moº
Crãciun aduce cadouri. 

 Fetele, ca sã-ºi vadã ursi-
tul, puneau sub fereastrã tot
felul de bucate, asteptându-l sã
vinã sã mãnânce din ele ºi ast-
fel sã-l vadã la chip;

 Trebuie sã mãturi pragul
în Ajunul Crãciunului, ca sã ai
noroc în anul urmãtor;

 Se spune în noaptea de
Crãciun cã animalele pot vorbi,

dar vei avea ghinion toatã viaþa
dacã asculþi ceea ce spun;

 Femeile pun în apa în
care se spãla o nucã, pentru a fi
sãnãtoase ca nuca, ºi un ban, ca
sã fie bogate; 

În noaptea de Ajun se
spune cã cerurile se deschid,
cine moare în aceastã noapte
ajunge direct în Rai;

La masa de Crãciun tre-
buie sã participe un numãr par
de invitaþi, un numãr impar
aduce ghinion;

 Cât de multe bucãþele de
plãcintã strângi în seara de
Ajun, atâtea luni de noroc vei
avea în anul care vine; 

 În Ajunul Crãciunului,
gospodarii îºi strâng din sat tot
ce au dat împrumut, ca sã-i
gãseascã Sãrbãtorile cu toate în
gospodãrie;

 Se mãturã casa, dar
gunoiul nu se scoate afarã, sã
nu aibã gospodarii pagubã la

vite ºi sã nu le iasã norocul din
casã;

 Tot de Crãciun, se pune o
potcoavã în gãleata cu apã ºi
apoi apa este datã la vite, ca sã
fie tãri ca fierul; 

 Cât þin zilele de Crãciun,
furca de tors este ascunsã, 
fiindcã se crede cã cel care o
va vedea ar putea fi muºcat de
un ºarpe lung ºi gros ca furca; 

 În aceastã zi pâinea se
aºazã sub masã pentru noroc,
iar sub faþa de masã se pune
pleavã de grâu, pentru belºug; 

 Împotrivã deochiului ºi
farmecelor, în cele patru colþuri
ale mesei se pun usturoi ºi se-
minþe de mac; 

 Coºurile caselor se scu-
turã, iar funinginea se pune la
rãdãcina viþei-de-vie ºi a
pomilor, pentru rod bogat; 

Crãciunul -  tradiþii, obiceiuri ºi superstiþii
În dimineaþa de 25 decembrie lumea 

participã la Sfânta Liturghie de Crãciun 
ºi apoi la masa de Crãciun. În calendarul 
ortodox cele douã zile de Crãciun continuã 
cu sãrbãtoarea Sfântului ªtefan ºi toate cele
trei zile sunt sortite revederii pãrinþilor, 
neamurilor ºi prietenilor.

Sfântul ªtefan, primul diacon ºi martir al Bisericii

Sfântul ªtefan este prãznuit pe 27 decembrie 
Sfântul Apostol ªtefan, cel din-

tâi martir al Bisericii lui Hristos,
este primul model de jertfã
creºtinã pentru toþi. Moaºtele sale
au fost descoperite în anul 415.

Sfântul ªtefan  este serbat pe 
27 decembrie, existând credinþa cã
acesta îi ajutã pe bolnavi ºi pe cei
care se judecã de multã vreme.
ªtefan a fost unul dintre ucenicii lui
Iisus Hristos. 

El a fost condamnat la moarte în
anul 33, de autoritãþile iudaice, des-
chizând drumul unui impresionant
ºir de martiri creºtini, pedepsiþi
pentru credinþa lor. 

Se spune cã de ziua Sfântului
ªtefan este bine sã aducem în casã

icoana care-l înfãþiºeazã pe acest
martir, sfântul ajutându-i pe
creºtinii care au probleme de
sãnatate, dar ºi pe cei care se
judecã de multã vreme cu alte per-
soane. Pentru sporul casei ºi sãnã-
tatea rudelor bolnave sau pãgubite
este bine ca în 27 decembrie sã
dãruim icoana Sfântului ªtefan sau
o candelã nouã, aprinsã.

ureazã 
La mulþi ani 
tuturor celor care
poartã numele

Sfântului ªtefan!

Despre Moº Ajun se spune cã ar fi fost frate
geamãn cu Moº Crãciun. Totodatã, se ºtie despre
Moº Ajun cã ar fi fost ultimul dintre apostoli. 

De asemenea, Moº Ajun este cel care a poruncit
sã se dea flãcãilor colaci, sã se umble cu colindatul.
Conform tradiþiei Maica Domnului înainte de a naºte
a cerut ajutor lui Moº Ajun, dar acesta, consi-
derându-se prea sãrac, a trimis-o cãtre fratele sãu
mai înstãrit – Moº Crãciun. Astfel Fecioara Maria a
nãscut în staulul al cãrui stãpân era Moº Crãciun. 

NAªTEREA DOMNULUI 
ESTE ANUNÞATÃ DE COLINDE

Grupuri de copii vin cu „Steaua” sau cu „Moº
Ajunul”. Tradiþia spune cã gazdele trebuie sã îi rãs-
plãteascã pe colindatori cu mere, nuci, covrigi;

Un obicei care se întâlneºte în multe regiuni ale
þãrii este ca în ziua de Ajunul Crãciunului, preotul
dar ºi cântãreþii bisericeºti sã umble cu icoana
naºterii lui Iisus Hristos.

AJUNUL CRÃCIUNULUI
Ziua când preotul vesteºte

Naºterea Domnului, PRILEJ DE
BUCURIE ªI DE RUGÃCIUNE 

Primãria ºi Consiliul Local URLAÞI
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BERBEC
2018 este un an plin

de oportunitãþi pentru
tine, mai ales cã, odatã
trecutã luna iulie,
Saturn se va afla într-o
conjucturã favorabilã
pentru tine. De asemenea, cu Jupiter în
cea de-a 7-a casa a Dragostei ºi a
Cãsniciei, relaþiile sunt ºi ele bine aspec-
tate. 

TAUR
Puteþi planifica o

cãlãtorie într-un loc
unde vã doriþi de foarte
mult timp sã ajungeþi.
De asemenea, aþi putea
încerca sã vã extindeþi
cunoºtinþele prin citire
sau sã luaþi în considerare o formare
nouã într-o zonã de interes pentru dum-
neavoastrã. Existã posibilitatea ca Taurii
singuri sã îºi gãseascã sufletul pereche
în acest an detaºandu-se de iubirile
inutile din trecut, care îi þineau pe loc.

GEMENI
2018 nu va fi deloc

plictisitor. Se anunþã un

an plin de distracþie, în

care te bucuri pur ºi

simplu de micile plãceri

ale vieþii. Perioada fe-

bruarie – mai este excelentã pentru ca

nativii singuri sã îºi întâlneascã

dragostea adevaratã. 2018 este anul unui

nou început în carierã ºi chiar al legãrii

unor noi relaþii de prietenie la locul de

muncã. Pui mult suflet în noile proiecte

ºi încerci sã atragi de partea ta ºi

potenþiali investitori.

RAC
Anul 2018 este anul

tãu. ªtim cã anii anteri-
ori au fost dulci-amari
pentru tine, dar profitã
de ºansele pe care þi le
oferã astrele în 2018.
Acum este momentul sã treci la etapa
urmãtoare ºi sã profiþi de ceea ce þi se
oferã. Nu mai îþi pune singur opreliºti, þi
se oferã ºanse extraordinare pentru a
prelua controlul asupra circumstanþelor
ºi a acþiona cu hotãrâre. Încã din prima
parte a anului sã te muþi în alt oraº sau
altã þarã ºi odatã cu aceastã schimbare
sã te angajezi într-un nou job.

LEU
Relaþiile tale de pri-

etenie, alianþele, par-
teneriatele se reinven-
teazã. Este foarte posibil
sã reiei legãtura cu un
prieten/ prietenã din tre-
cut cu care împãrtãºeºti aceleaºi idei ºi
idealuri, o persoanã care þi-a fost alãturi
la bine ºi la rãu de-a lungul anilor. 2018
se doreºte a fi o perioadã excelentã pen-
tru a îþi vindeca sufletul. Pe plan profe-
sional, oportunitãþile vin ele despre
tine.

FECIOARÃ
Marte se va afla în

semnul tãu pânã pe
iulie 2018, iar Saturn îþi
va tranzita semnul de-a
lungul întregului an,
ceea ce aduce cu sine
numeroase activitãþi pentru tine,
numeroase lucruri de fãcut ºi
numeroase situaþii pe care va trebui sa
le rezolvi. Dacã eºti singur, vei beneficia
de noroc, dar ai grijã totuºi la ispitele
din jurul tãu. Pe plan profesional, te con-
centrezi mai mult asupra consolidãrii
relaþiilor de la locul de muncã.

BALANÞÃ
2018 va fi un an plin

de pace ºi de liniºte
pentru zodia Balanþã
pe plan emoþional ºi
familial.  Veþi reuºi fãrã
probleme prin uti-
lizarea diplomaþiei ºi a vorbelor fru-
moase. ªi pe plan financiar lucrurile vor
merge bine, întrucât banii ºi beneficiile
materiale vor veni destul de uºor. Eºti
într-o poziþie de putere ºi îþi exerciþi
autoritatea cu generozitate ºi graþie,
crescând admiraþia ºi respectul subor-
donaþilor pentru tine. 
SCORPION

Pentru Scorpioni,
2018 este unul cum nu
se poate mai bun. Sunt
în ton cu tot ce se în-
tâmplã în jur ºi mereu
conectaþi la evenimen-
tele din jur. 

Statutul social al acestora creºte ºi
viaþa profesionalã le aduce multe satis-
facþii. Este foarte posibil sã îþi schimbi
jobul, câºtigând mult mai mulþi bani.
Relaþia cu membrii familiei tale se îmbu-
nãtãþeºte ºi este foarte posibil ca o per-
soanã apropiatã de tine sã se mute în
strãinatate.
SÃGETÃTOR

Ai un 2018 plin de
realizãri pe toate pla-
nurile. Cãlãtoreºti
mult, te implici în
multe proiecte, îþi faci
planuri din timp pen-
tru a fi aproape de
familia ta. Pe plan sentimental, eºti
foarte relaxat ºi liniºtit ceea ce atrage
dupã sine armonie, respect reciproc,
activitãþi în doi. Banii curg ºi ei cãtre
tine ºi apar numeroase oportunitãþi de
a-i câºtiga. 

CAPRICORN
Indiferent cã ne referim

la achiziþionarea unei lo-
cuinþe, la succesul într-un
nou job, la semnarea unui
contract important pentru
tine, îþi vei îndeplini mai
toate visurile. În plus, cei
aflaþi în relaþii stabile o duc cât se poate
de bine.  Emoþii puternice ºi pentru
Capricornii singuri, pasiune, multã
aventurã, iniþiere în tainele flirtului.
Chiar dacã te vei confrunta cu probleme
minore de sãnãtate precum insomnii
sau probleme la nivelul articulaþiilor,
per ansamblu starea de sãnãtate va fi
una bunã.
VÃRSÃTOR

Eforturile tale sunt
rãsplãtite din plin ºi îþi
vei îmbunãtãþi ºi cali-
tatile tale de manage-
ment. Culegi roadele
muncii tale aºa cã nu
este momentul sã cedezi oboselii. Fii
curajos ºi angajeaza-te în proiecte noi.
Cei care nu mai se simþeau împliniþi la
locul de muncã au toate ºansele sã facã
o schimbare în acest sens, un transfer la
alt departament sau poate chiar un nou
job. 2018 este un an bun ºi în ceea ce
priveºte dragostea. 

PEªTI
2018 este un an

excepþional din punct de
vedere al oportunitãþilor.
Marte va rãmâne în
Fecioarã pânã pe 4 iulie
2018, ceea ce va demara
debutul multor cola-
borãri, dar ºi dinamiza-
rea activitãþilor în afaceri. Pe plan
financiar ºi profesional apar pentru
tine ocazii pe care nu le vei mai regãsi
niciodatã aºa cã profitã de ele. Nativii
singuri se gândesc dacã pot transforma
o relaþie de prietenie într-una de
dragoste. Dupã 26 octombrie, când
Jupiter se va muta în Scorpion ºi va
crea aspecte fabuloase pentru tine,
prosperitatea îþi bate la uºã.

Anul 2018 promite perioade mai
îndelungate de armonie, de reechili-
brare, de regãsire, de revenire pe
fãgaºul obiectivelor personale ºi
sociale. Acum avem posibilitatea sã
ne adaptãm la schimbãrile care au
avut loc – cu sau fãrã voia noastrã –

în plan personal, profesional, social
etc. Este un an provocator, cu schim-
bãri majore, care vor zgudui lumea,
atât la nivel macro, politic, economic ºi
social, cât ºi la nivel personal, dând cal-
cule ºi planuri peste cap ºi schimbând
destine.

Jupiter, „Marele Benefic” din
astrologie, se va afla în zodia Scorpion
pânã în noiembrie 2018, când se va
muta în zodia Sãgetator. 

În tot acest timp, va accentua intere-
sul general pentru adevãr, dezvãluiri ºi
aflarea secretelor, va „tulbura apele” în
zona puterii, dar, în acelaºi timp, va
„dinamiza” tot ceea ce este legat de

senzualitate ºi bani, aspecte patronate,
în astrologia europeanã, de Scorpion.

Din noiembrie, Jupiter va avea
efecte majore asupra relaþiilor ºi cãla-
toriilor internaþionale, dar ºi asupra
învãþãmântului ºi sectorului spiritual-
religios. 

În plan personal, Jupiter aflat în
Scorpion va aduce noroc zodiilor, dar
le va cere sã nu rateze oportunitãþile. 

HOROSCOP 2018

ANUL NOU COINCIDE CU TRADIÞIILE
DE SFÂNTUL VASILE

În tradiþia popularã
se mai spune cã aºa
cum este musafirul din
ziua de Sfântul Vasile,
bogat ori sãrac, aºa va
fi omul tot anul. 

În ziua de Anul Nou, tre-
buie sã se arunce prin casã
spice de grâu, iar seara, aces-
tea sã fie strânse, pentru a fi

din nou aruncate prin cãmin
în ziua de Sfântul Ioan. Dupã
aceea, se face un mãnunchi
din spice ºi se pun la pãs-
trare, fiind benefice pentru
durerile de cap.

În ziua de Sfântul Vasile
se zice cã e bine sã bei mult
vin, existând credinþa cã atât
vin cât va bea omul în
aceastã zi, atât sânge va avea
în obraz în timpul anului. 

Vasilca

În ajunul Anului Nou ºi în

ziua de Sfântul Vasile, în anu-

mite zone ale þãrii, colindã-

torii umblã cu “Vasilca”, o

cãpãþâna de porc aºezatã pe

o tavã ºi împodobitã cu flori

de hârtie, panglici ºi alte

ornamente. 

Colindãtorii le ureazã

oamenilor ca porcul cel gras

sã le aducã un an nou ºi

îmbelºugat. 

La finalul colindului,

gospodarii oferã tinerilor

veniþi cu Vasilca bani, vin ºi

carne. Acest obicei se

pãstreazã astãzi mai ales în

Muntenia.

tuturor celor care poartã
numele Sfântului Vasile

La mulþi ani



EVENIMENT

Diana Mihaela Rãducanu, 

Ileana Cãtãlina Pîrvulescu, 

Ficuþa Micu, 
Geanina Catrinescu

PUBLICAÞIE A PRIMÃRIEI  
ORAªULUI URLAÞI

Str. 23 August, nr. 9
Tel.: +40244 271 429; Fax: +40244 270 010
e-mail: primaria_urlati@yahoo.com
pagina web: www.urlati-ph.ro

TIRAJ: 
2.000 exemplare

8 Gazeta de Urlaþi

ISSN 2537 - 3382, ISSN-L 2537 - 3382

Perdelele luminoase,
ghirlandele multicolore ºi 
figurinele 3D instalate de
cãtre Primãrie au adus
atmosfera de sãrbãtori ºi în
oraºul Urlaþi. 

Pãstrând exemplul de anul
trecut, atunci când modul în
care a fost împodobitã urbea a
fãcut din Urlaþi oraºul cu poate
cel mai frumos iluminat de sãr-
bãtori din Prahova - lucru

declarat în presa localã, admi-
nistraþia localã s-a ridicat, ºi de
aceastã datã, la înãlþime. 

O perdea de lumini care
acoperã înteaga piaþã din faþa
primãriei, brazi împodobiþi,
ghirlande luminoase întinse
de-a lungul strãzilor ºi figurine
3D cu leduri au fost montate
de cãtre administraþia localã în
Urlaþi, pentru a întâmpina aºa
cum se cuvine sãrbãtorile de
Crãciun ºi de Anul Nou.

S-a creat, astfel, o atmosferã

minunatã, sper bucuria, în spe-

cial a copiilor care, însoþiþi

de pãrinþi sau bunici ies la

ceas de searã pentru a

se plimba pe strãzile

oraºului ºi a admira

iluminatul festiv. Iar

fotografiile cu copiii,

tinerii ºi nu numai,

care se fotografiazã

în lumina ghirlande-

lor din centrul

oraºului Urlaþi nu au

întârziat sã aparã pe

reþelele de socializare.

Ghirlandele luminoase 
au adus atmosfera 
de sãrbãtori în Urlaþi

Foc de artificii 
în noaptea de
Revelion la Urlaþi

Pentru ca trecerea în
noul an sã se facã aºa
cum trebuie, iar cetãþenii
urbei sã se poatã bucura
pe mãsurã, Primãria ºi
Consiliul Local Urlaþi au
pregãtit un deosebit
spectacol pirotehnic. 

Focurile de artificii
vor fi lansate la trecerea
dintre anul 2017 spre

2018, la ora 0.00, din
Parcul Central al ora-
ºului. 

Artificiile vor putea fi
vãzute ºi de la ferestrele
ºi din curþile oamenilor,
însã toþi cei care doresc
sã se bucure cu adevãrat
de acest spectacol de
lumini sunt aºteptaþi în
zonã. 

CRÃCIUNIÞA, floarea magicã 
a Sãrbãtorilor de iarnã  

Sãrbãtoarea
de Crãciun 
este cea mai
frumoasã
perioadã din
an. Pregãtirile
pentru aceastã sãr-
bãtoare au început. 

Din decorul pen-
tru Sãrbãtorile de
Iarnã nu trebuie sã
lipseascã plantele natu-
rale. 

CRÃCIUNIÞA - În
perioada Sãrbãtorilor de
Iarnã, frunzele de
culoare verde, ale Crãciu-
niþei devin roºu intens. 

E bine ca planta sã fie
plasatã lângã o fereastrã,
dar fãrã sã fie expusã
curenþilor de aer ºi sã nu
atingã geamul rece, cãci
altfel planta îºi pierde
frunzele, cum nici prea
multã caldurã nu îi place,
asºadar nu o poziþionaþi
lângã calorifer.

Planta
trebuie

udatã doar
atunci
când
pãmântul

este uscat,
iar cantitatea

de apã este sufi-
cientã atunci când

din ghiveci începe sã se
scurgã în farfuriuþa de
sub aceasta. Apa în exces
de aici trebuie, însã înlã-
turatã imediat, fiindcã
umezeala în exces dis-
truge rãdãcinile plantei.
Trebuie evitatã udarea ei
cu apã durã sau cu apã
prea rece.

CACTUSUL DE CRÃ-
CIUN - înfloreºte în iar-
nã, în preajma sãrbãto-
rilor, colorându-þi astfel
casa, în verde ºi roºu,
culori specifice sãrbãto-
rilor de iarnã.
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