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Ce condiþii trebuie sã
îndeplineascã cumulativ 
o persoanã pentru a putea 
beneficia de indemnizaþia de
ºomaj? 
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În prag de primãvarã 
dãruiesc un mãrþiºor tuturor 
doamnelor ºi domniºoarelor 
din ORAªUL URLAÞI.

Fie ca
acest
mãrþiºor
sã vã
aducã
liniºtea ºi
fericirea de
care aveþi nevoie. 
Vã doresc sã fiþi fericite în fiecare moment al vieþii 
ºi sã aveþi O PRIMÃVARÃ FRUMOASÃ!

PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

AÞI ÎNTREBAT,
PRIMÃRIA
URLAÞI VÃ
RÃSPUNDE
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Cu prilejul zilelor de 1 ºi 8 Martie
Viceprimarul STAN LAZÃR, 

alãturi de Consiliul Local URLAÞI
ureazã tuturor doamnelor ºi domniºoarelor din Oraºul

Urlaþi fericire ºi multe bucurii alãturi de cei dragi. 

LA 
MULÞI 
ANI! 

A fost aprobat bugetul local
Proiectele anului 2018 în oraºul Urlaþi

CONSILIUL LOCAL AL
ORAªULUI URLAÞI
a adoptat, la propunerea 
primarului Marian
Mãchiþescu, bugetul local al
urbei pentru anul 2018. 

ÎN PAGINA 5
vã prezentãm lista 
principalelor proiecte de
investiþii ce vor fi realizate în
cursul acestui an în Urlaþi.

Serviciul Public

Comunitar de Evidenþã

a Persoanelor URLAÞI

vã informeazã:

Totul despre actul
de identitate
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A fost aprobatã
reþeaua unitãþilor 
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2018-2019
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Hotãrârile Consiliului Local
al oraºului Urlaþi adoptate 
în luna ianuarie 2018
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În luna ianuarie 2018,

Consiliul Local al

oraºului Urlaþi, judeþul

Prahova, a analizat ºi

adoptat urmãtoarele

hotãrâri:

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 1 privind apro-

barea plãþii cheltuielilor cu

naveta cadrelor didactice

din ªcoala Gimnazialã

“Cãnuþã Ionescu”, oraºul

Urlaþi, pentru luna noiem-

brie 2017;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 2 privind apro-

barea Planului de Acþiuni

ºi Lucrãri de Interes Local

pentru anul 2018;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 3 privind apro-

barea Raportului privind

activitatea asistenþilor per-

sonali desfãºuratã în

semestrul II al anului 2017;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 4 privind apro-

barea organizãrii reþelei

ºcolare de învãþãmânt pre-

universitar de pe raza

oraºului Urlaþi pentru anul

ºcolar 2018-2019;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 5 privind acor-

darea unui ajutor de

urgenþã în situaþii

deosebite d-nei

Dumitrache Georgiana

Angelica;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 6 privind apro-

barea plãþii cheltuielilor cu

naveta cadrelor didactice

din cadrul Liceului

Teoretic “Brâncoveanu

Vodã”, oraºul Urlaþi, pen-

tru luna decembrie 2017;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 7 privind modifi-

carea HCL Urlaþi nr.

83/21.09.2017, privind

predarea cãtre Ministerul

Dezvoltãrii Regionale,

Administraþiei Publice ºi

Fondurilor Europene prin

Compania Naþionalã de

Investiþii CNI S.A. a

amplasamentului situat în

judeþul Prahova, Oraº

Urlaþi, str. Orzoaia de Sus,

nr.144 ºi asigurarea condiþi-

ilor în vederea executãrii

obiectivului de investiþii

“CONSOLIDARE, REABI-

LITARE, MODERNIZARE,

EXTINDERE ªI DOTARE

SECÞIA RECUPERARE

MEDICALÃ NEUROMOTO-

RIE, REUMATOLOGICÃ ªI

POSTTRAUMATICÃ A SPI-

TALULUI ORÃªENESC

URLAÞI”

DIN AGENDA CONSILIULUI LOCAL AL ORAªULUI URLAÞI

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 investiþii 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 urmã-

toare a ziarului PRIMÃRIA URLAÞI VÃ VA RÃSPUNDE.

Aura D:

”Se fac la Spitalul Urlaþi ºi

analize cu trimitere de la

medicul de familie? Mã refer la

analize de sânge ºi altele, pentru

care sã nu se plãteascã”

Ion G.:
”Nu existã posibilitatea de a

amenaja pe strada 1 Mai, pe
fiecare parte, piste de biciclete?
Benzile de circulaþie sunt destul de
mari iar spaþiul ar permite trasarea
de piste speciale pentru bicicliºti.”

Cetãþenii întreabã: 

Prin intermediul acestei rubrici, Primãria oraºului Urlaþi doreºte sã creeze o nouã punte de legãturã
cu dumneavoastrã, cetãþenii, din dorinþa de a asigura o mai bunã comunicare ºi un acces mai facil la 

informaþiile de care aveþi nevoie. 

Marian N.:
“Bunã ziua. La începutul anului trecut am depus cereri pentru racordarea la reþeaua

de gaze. Ni s-a spus cã se vor strânge toate cererile ºi vor fi depuse în vederea
demarãrii lucrãrilor, dar nu am mai primit nicio informaþie de atunci ºi pânã acum. 
Ce se întâmplã? Care sunt strãzile pe care vor începe lucrãrile?”

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Primãria Urlaþi vã rãspunde: 
Stimate Domnule Marian, la acest moment, vã informãm cã am semnat partene-

riatele cu societatea respectivã ºi lucrãrile vor începe pe strãzile Grãdiniþei, 16
Februarie, Mãceºului, Mihai Viteazu (Cartierul Tineretului). Vor urma strãzile:
Nuferilor (locaþiile din faþa Bisericii Galbene), Viorelelor (fundãturã), 1 Mai - pe
partea dreaptã, la ieºirea din Urlaþi, ºi în toate cartierele oraºului.

Primãria Urlaþi vã rãspunde:
Stimatã Doamnã, de aceastã activitate se vor ocupa, ca întotdeauna, salariaþii din

cadrul Serviciului de Gospodãrie Comunalã; toaletarea arborilor va începe în
Primãvarã, atunci când condiþiile meteorologice vor fi favorabile.

Ana-Maria S.:
“Cine trebuie sã se ocupe de toaletarea (curãþarea de crengi uscate) a copacilor din

zona blocurilor? Sunt câþiva pomi care au multe crengi uscate ºi cred cã acum, înainte
sã înverzeascã, ar fi momentul bun sã fie curãþaþi.”

AÞI ÎNTREBAT, PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

A fost aprobatã reþeaua
unitãþilor de învãþãmânt 
pentru anul ºcolar 
2018-2019

Recent a fost aprobatã, de cãtre
Consiliul Local, reþeaua ºcolarã de
învãþãmânt preuniversitar de pe raza
oraºului Urlaþi pentru anul ºcolar
2018-2019. Potrivit hotãrârii, reþeaua
ºcolarã de învãþãmânt preuniversitar
de pe raza oraºului Urlaþi este urmã-
toarea:

 Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” - unitate cu personalitate juridicã;
 ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã

Ionescu” - unitate cu personalitate
juridicã;
 Grãdiniþa cu Program Prelungit

“Clopoþica” - unitate cu personalitate
juridicã;
Grãdiniþa cu Program Normal

“Jercãlãi” - unitate subordonatã
Grãdiniþei cu Program Prelungit
“Clopoþica”;
 Grãdiniþa cu Program Normal

“Valea Urloi” - unitate subordonatã
Grãdiniþei cu Program Prelungit
“Clopoþica”.

Hotãrârile Consiliului Local al oraºului Urlaþi
adoptate în luna ianuarie 2018
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Poliþia Localã vã informeazã:

Recomandãri pentru
prevenirea furturilor
din locuinþe

Verificaþi dacã aþi închis toate cãile de
acces în locuinþã, la plecarea de la domiciliu! 

NU lãsaþi uºa de acces în locuinþã des-
cuiatã chiar dacã sunteþi în casã sau ieºiþi pen-
tru scurt timp (la un vecin, sã duceþi gunoiul
menajer, sã cumpãraþi ceva etc.);

Dacã aþi pierdut una din chei înlocuiþi

imediat încuietoarea! Instruiþi copiii sã pãstreze

cu grijã cheia ºi sã evite dialogul cu persoanele

necunoscute! 

Nu permiteþi accesul în locuinþã per-
soanelor strãine sau cunoscute ocazional! 

Montaþi un bec la uºa de acces, cu între-
rupãtor în interior, pentru a putea verifica per-
soana de dincolo de uºã! 

Un aparat radio lãsat pornit poate descu-
raja un posibil infractor;

NU þineþi sume mari de bani sau bijuterii
în casã, neasigurate; 

Asiguraþi-vã cã locuinþa este iluminatã
corespunzãtor, odatã cu lãsarea întunericului;

NU UITAÞI:

 DACÃ SESIZAÞI O SPARGERE ANUNÞAÞI
IMEDIAT POLIÞIA;

 nu pãtrundeþi într-o locuinþã a cãrei uºã
a fost spartã sau forþatã, deoarece puteþi ºterge
urme esenþiale pentru prinderea autorilor.

Cereþi legitimaþiile persoanelor care vin
la uºa dumneavoastrã declarându-ºi calitãþi
oficiale!

Numãrul pentru urgenþe este 112

Pãstraþi cheia în permanenþã asupra
dumneavoastrã ºi nu o ascundeþi în
locuri accesibile oricui (sub preºul de la
intrare, sub ghiveciul de la intrare ori în
partea de sus a tocului uºii)

Instruiþi-vã copiii ca atunci când sunt singuri
acasã sã nu deschidã sub nici un motiv uºa de
acces în locuinþã persoanelor strãine care spun cã
sunt trimise de pãrinþi pentru a le da diverse
obiecte.

LOTERIA BONURILOR FISCALE 
Bonurile fiscale

emise în data de 30
ianuarie 2018, cu o
valoare de 501 lei, 
au fost desemnate
câºtigãtoare la extra-
gerea Loteriei bo-
nurilor fiscale. 

La aceastã extra-

gere au participat
bonurile fiscale
emise între 1 ºi 31
ianuarie 2018. 

Fondul de pre-
miere este de 1 milion
de lei, sumã din care
vor fi acordate cel
mult 100 de premii.

Depinde de fiecare dintre noi
ca Oraºul Urlaþi sã întâmpine
primãvara aºa cum se cuvine. 

Luna martie, cea care ne aduce
cu ai sãi ghiocei mult aºteptata
primãvarã, sã gãseascã un oraº
curat, îngrijit, plin de verdele crud
al pomilor înfrunziþi. Trebuie sã ne
mobilizãm pentru ca primãvara
ºi sãrbãtorile pascale care vor
veni nu peste mult timp sã
gãseascã oraºul curat. 

Obligaþiile cetãþenilor cu
privire la menþinerea curãþeniei
în oraº:

a) întreþinerea ºi curãþarea lo-
cuinþelor pe care le deþin în propri-
etate sau chirie, a anexelor
gospodãreºti, a curþilor ºi împrej-
muirilor acestora;

b) curãþarea faþadelor locuin-
þelor ºi a altor construcþii amplasate
la frontul strãzii, tencuirea ºi
zugrãvirea periodicã a acestora,
potrivit mãsurilor stabilite de con-
siliile locale;

c) repararea ºi întreþinerea insta-
laþiilor aferente imobilelor;

d) menþinerea curãþeniei pe tro-
tuare, pe partea carosabilã a strãzii
sau a drumului, pe porþiunea din
dreptul gospodãriei ºi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;

e) pãstrarea curãþeniei pe
arterele de circulaþie, în pieþe, târ-
guri ºi oboare, în parcuri, locuri de
joacã pentru copii ºi alte locuri pub-
lice;

f) respectarea mãsurilor stabilite
de consiliile locale ºi judeþene pen-
tru asigurarea igienei publice ºi a
curãþeniei localitãþii;

g) depozitarea reziduurilor
menajere ºi a gunoaielor numai în
locurile special amenajate de
autoritãþile administraþiei publice
locale.

Sã întâmpinãm primãvara aºa cum se cuvine
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Spitalul orãºenesc Urlaþi - 
în continuã modernizare

Un adevãrat furnicar, pe de o
parte de medici ºi pacienþi, pe
de altã parte de echipe de
muncitori, în aceastã perioadã,
în incinta Spitalului Urlaþi. 

Fãrã ca actul medical sã fie
afectat iar toate serviciile sã
funcþioneze aºa cum trebuie, se
executã, în prezent, ample lucãri
de modernizare ºi reabilitare la
unitatea spitaliceascã de pe
Valea Cricovului. 

De la redeschiderea sa, Spitalul
Urlaþi a beneficiat, cu sprijinul
Primãriei ºi Consiliului Local Urlaþi - de
ample lucrãri de reabilitare, moder-
nizare ºi dotare cu aparaturã medicalã
de ultimã generaþie, astfel încât actul
medical efectuat aici sã fie unul de ca-
litate, iar pacienþii sã vinã cu toatã
încrederea aici. 

De altfel, condiþiile de tratament ºi
cazare sunt foarte bune. Totodatã, a fost
alcãtuitã ºi o echipã managerialã de cal-
itate ºi o echipã de medici profesioniºti
ºi dedicaþi muncii lor - lucru extrem de
important, având în vedere cã, pe lângã
aparaturã medicalã, mâna unui medic

bun este esenþialã ºi poate face 
minuni. 

Revenind la lucrãrile 
efectuate aici în aceastã
perioadã, amintim despre: 

- modernizarea grupurilor sanitare
în tot spitalul (toalete, duºuri);

- modernizarea spãlãtoriei ºi
dotarea sa cu maºini de spãlat profe-
sionale;

- amenajarea unui farmacii mo-
derne, echipate ºi mobitate conform
standardelor;

- reamenajarea secþiei de pediatrie
(înlocuirea paturilor ºi înfiinþarea unei
sãli de tratamente);

ISU PRAHOVA recomandã
cetãþenilor sã se asigure cã
mijloacele de încãlzire a
locuinþelor, pe perioada
sezonului rece sunt bine
întreþinute ºi curãþate înainte
de a fi folosite pentru a se
putea evita incendiile.

Temperaturile scãzute din
ultima perioadã au determinat
utilizarea mijlocelor de încãlzire
pentru locuinþe ºi nu numai,
ceea ce implicã mãsuri specifice

pentru utilizarea în siguranþã a
acestora.

ISU  recomandã cetãþenilor sã
aibã în vedere aceste mãsuri
pentru a evita producerea unor
evenimente nedorite. 

Îndemnul specialiºtilor pra-
hoveni este de a utiliza mijloa-
cele de încãlzire, fie centrale ter-
mice, sobe sau aparate cu ali-
mentate cu orice fel de com-
bustibil, aparate electrice, în con-
cordanþã cu specificaþiile fabri-

cantului ºi a personalului special-
izat în privinþa montãrii, veri-
ficãrii ºi întreþinerii acestora.

Reguli generale:
- verificarea periodicã a cen-

tralelor termice, aparatelor de
gãtit cu alimentare cu gaz de
cãtre personalul tehnic specia-
lizat;

- sã nu se foloseascã alt material
combustibil decât cel pentru
care a fost destinatã soba ºi
evitarea supraîncãlzirii acestora;

- verificarea, curãþarea ºi
repararea coºurilor de fum de
cãtre personal specializat;

- a nu se folosi improvizaþii la
instalaþiile electrice, mijloacele
de încãlzire electrice sã nu fie
folosite decât în condiþii de bunã
funcþionare ºi în condiþiile reco-
mandate de fabricant;

- nu folosiþi soba decât cu
uºiþa închisã;

- nu aºezaþi în apropierea
sobei sau pe aceasta materiale
combustibile;

- stingeþi focul din sobã

înainte de a pãrãsi locuinþa;
- nu adormiþi niciodatã cu

soba aprinsã;
- nu aºezaþi aparatele de

încãlzire electrice în apropierea
materialelor combustibile;

- nu aºezaþi materiale com-
bustibile pe mijloacele de
încãlzire electrice;

- decuplaþi aparatele de
încãlzire electrice înainte de a
pãrãsi locuinþa sau de a adormi;

- nu lãsaþi niciodatã copiii
nesupravegheaþi cu soba aprinsã
ori aparatele de încãlzire elec-
trice în funcþiune.

ISU Prahova

Sfaturi pentru prevenirea incendiilor provocate de încãlzirea
locuinþelor pe durata sezonului rece
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Consiliul Local al
oraºului Urlaþi a 
adoptat, la pro-
punerea primarului
Marian Mãchiþescu,
bugetul local al urbei
pentru anul 2018. 

“Împreunã cu echipa
din cadrul Primãriei Urlaþi
ºi cu membrii Consiliului
Local Urlaþi am întocmit un
buget echilibrat ºi o listã de
investiþii alcãtuitã în aºa fel
încât sã acopere cele mai
importante proiecte pentru
localitatea noastrã. Avem o
serie de lucrãri în conti-
nuare - mã refer la acele
investiþii care au demarat
sau care au fost licitate în
cursul anului trecut - cât ºi
proiecte noi. Fondurile
bugetare vor merge, anul
acesta, atât cãtre infrastruc-
tura de drumuri - prin asfal-
tarea ºi repararea strãzilor,
cât ºi la modernizarea ºi
extinderea reþelelor de uti-
litãþi. De asemenea, vom
continua modernizarea Spi-
talului orãºenesc Urlaþi.
Totodatã, am alocat fonduri
pentru domeniul educaþiei,
cât ºi pentru un alt proiect
important, cel de reabilitare
a Parcului Central. Sunt
multe proiecte pe care,
având sprijinul dumneavoas-
trã, al cetãþenilor urbei, am
certitudinea cã le vom rea-
liza”, ne-a declarat Marian
Mãchiþescu, primarul
oraºului Urlaþi. 

Vã prezentãm lista 
principalelor proiecte 
de investiþii ce vor fi 
realizate în cursul acestui
an în Urlaþi:

 Reactualizarea
Studiului de Fezabilitate în
vederea consolidãrii, reabi-
litãrii, modernizãrii ºi extin-
derii sediului Primãriei
oraºului Urlaþi;

 Studiu de Fezabilitate -
ambulatoriu ºi camerã de
gardã la Spitalul orãºenesc
Urlaþi;

 Studiu de Fezabilitate -
amenajare parcare ºi curte
interioarã la Casa de Culturã
Urlaþi;

 Studiu de Fezabilitate -
modernizarea Parcului
Central Urlaþi;

 Studiu de Fezabilitate -
consolidare, reabilitare, mo-
dernizare ºi dotare creºã;

 Studiu de Fezabilitate -
reabilitarea reþelei de ali-
mentare cu apã pe strãzile
Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi
Liliacului; reabilitarea canali-
zãrii Viorelelor ºi Lãmâiþelor;

 Studiu de Fezabilitate -
modernizare ºi amenajare
Piaþa Centralã;

 Studiu de Fezabilitate -
reabilitarea ºi modernizarea
strãzilor din oraºul Urlaþi,
etapa a III-a;

 Executarea lucrãrilor
de asfaltare a strãzilor
cuprinse în lotul II - strãzile
Cricov, Panselelor, Aleea
Serii, 16 Februarie, Grãdinþei,

Stadionului ºi Libertãþii” ºi
Lot 2 “Modernizare strada
Narciselor”, cele 2 contracte
de execuþie de lucrãri fiind
încheiate.

5
A fost aprobat bugetul local

Proiectele anului 2018 în oraºul Urlaþi

Beneficiarii de ajutor social, mobilizaþi 
pentru salubrizarea oraºului

1. Deszãpezire în zona cen-

tralã ºi localitãþi componente;

2. Ecologizare Lunca

Cricovului-Sãrat;

3. Lucrãri de întreþinere în

zona bisericilor, ºcolilor, cimi-

tirelor,  acostamentelor pe

lungimea drumurilor locale ºi

judeþene pe raza localitãþii, a

canalelor de apã pluvialã;

4. Lucrãri de întreþinere a

domeniului public în localitãþile

componente;

5. Lucrãri diverse de demolare

a construcþiilor dezafectate din

domeniul public ºi privat al

oraºului, intervenþii în situaþii de

urgenþã. 

În ºedinþa din luna ianuarie, Consiliul Local a adoptat Planul de
acþiuni ºi lucrãri de interes local pentru anul 2018. Beneficiarii legii
nr.416/2001 sunt, astfel, mobilizaþi pentru urmãtoarele activitãþi:
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Pe data de 19 februarie 
a început Postul Paºtelui

1 Martie - aniversare Ion Creangã

Postul Paºtelui este postul dinaintea

învierii Domnului, este cel mai lung ºi mai

aspru dintre cele patru posturi de duratã ale

Bisericii Ortodoxe. 

Postul Paºtelui este numit ºi Postul Mare.

În timpul postului dedicat Sãrbãtorilor

Pascale, tradiþia ortodoxã cere sã eliminaþi

din alimentaþie carnea, peºtele, brânzeturile

ºi alcoolul ºi sã le înlocuiþi cu legume ºi

fructe. În afarã de aceste restricþii la mânca-

rea de „dulce”, postul înseamnã ºi o curãþire

a sufletului, care presupune înfrânarea limbii,

lepãdarea mâniei, depãrtarea de pofte, de

clevetire ºi de minciunã. 

Acesta este postul cel adevãrat ºi bine

primit. Postul Paºtelui trebuie þinut, în primul

rând, cu gânduri ºi cu fapte bune. 

De Buna Vestire este dezlegare la peºte

Buna Vestire este prãznuitã pe 25 martie.

Buna Vestire sau popular Blagovestenia este

praznicul în amintirea zilei în care Sfântul

Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare cã

va naºte pe Fiul lui Dumnezeu.

Postul Sfintelor Paºti a început

pe data de 19 februarie, iar Paºtele

va fi sãrbãtorit în 8 aprilie, potrivit

calendarului ortodox. În aceastã

perioadã nu se fac nunþi.

Ion Creangã 
(n. 1 martie 1837,
Humuleºti; d. 31
decembrie 1889, Iaºi)
a fost un scriitor român.
Recunoscut datoritã
mãiestriei basmelor,

poveºtilor ºi povestirilor sale, Ion
Creangã este considerat a fi unul din-
tre clasicii literaturii române, mai ales
datoritã operei sale autobiografice

“Amintiri din copilãrie”.  Data naºterii
lui Creangã este incertã. El însuºi afir-
mã în “Fragment de biografie” cã s-ar
fi nãscut la 1 martie 1837. Din 1855
pânã în 1859 urmeazã cursurile semi-
narului, iar apoi, luându-ºi atestatul,
revine în satul natal. Se însoarã mai
târziu la Iaºi cu Ileana, fiica preotului
Ioan Grigoriu, de la Biserica “Patru-
zeci de sfinþi” din Iaºi, devenind dia-
con al acesteia (26 decembrie 1859). 

La 19 decembrie 1860 se naºte fiul
sãu, Constantin. În 1864, Creangã intrã
la ªcoala preparandalã vasilianã de la
“Trei Ierarhi”, unde l-a avut profesor
pe Titu Maiorescu. Acesta îl aprecia
foarte mult ºi l-a numit învãþãtor la
ªcoala primarã nr. 1 din Iaºi.

În 1875 îl cunoaºte pe Mihai
Eminescu, atunci revizor ºcolar la Iaºi
ºi Vaslui, cu care se împrieteneºte.
Între 1875 ºi 1883, la îndemnul poetu-

lui, scrie cele mai importante opere

ale sale. Între 1883 ºi 1889 a fost bol-

nav de epilepsie ºi a suferit foarte

mult la aflarea bolii ºi apoi a dece-

selor lui Eminescu ºi Veronicãi Micle. 

Ion Creangã a murit pe data de 31

decembrie 1889, în casa sa din

cartierul Þicãu. A fost înmormântat în

2 ianuarie 1890 la Cimitirul

Eternitatea, din Iaºi.

Pentru cât timp pot beneficia de indemnizaþie de ºomaj? 

Indemnizaþia de ºomaj se
acordã ºomerilor, pe perioade sta-
bilite diferenþiat, în funcþie de sta-
giul de cotizare:

a) 6 luni, pentru persoanele cu
un stagiu de cotizare de cel puþin
un an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu
un stagiu de cotizare de cel puþin
5 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele
cu un stagiu de cotizare mai mare
de 10 ani.

Cuantumul indemnizaþiei de

ºomaj este o sumã acordatã lunar
ºi în mod diferenþiat, în funcþie de
stagiul de cotizare.

Pentru fracþiuni de lunã indem-
nizaþia de ºomaj se calculeazã pro-
porþional cu numãrul de zile ca-
lendaristice din luna respectivã. 

De când se acordã indemnizaþia de ºomaj? 
Indemnizaþia de ºomaj se

acordã la cerere, dupã caz, de la
data:

a) încetãrii raporturilor de
muncã;

b) încetãrii raporturilor de ser-
viciu;

c) încetãrii mandatului pentru
care au fost numite sau alese;

d) expirãrii duratei sau desfa-
cerii contractului militarilor anga-
jati pe baza de contract.

e) încetãrii calitãþii de membru
cooperator;

f) încetãrii contractului de asi-
gurare pentru ºomaj;

g) încetãrii motivului pentru
care au fost pensionate;

h) încetãrii motivului pentru
care au fost suspendate rapor-
turile de muncã sau de serviciu;

i) abrogatã;
j) rãmânerii definitive a hotã-

rârii judecãtoreºti;
k) încetãrii activitãþii desfãºu-

rate exclusiv în baza unui raport
juridic, altul decât cele de natura
celor prevãzute la lit. a) -e) ºi lit. g)
ºi h), în considerarea cãruia s-a
datorat, potrivit legii, contribuþia
individualã de asigurãri pentru
ºomaj;

l) expirãrii perioadei de 60 de
zile, pentru absolvenþi ai instituþi-
ilor de învãþãmânt, în vârstã de
minimum 16 ani, care într-o
perioadã de 60 de zile de la
absolvire nu au reuºit sã se
încadreze în muncã potrivit
pregãtirii profesionale;

m) absolvirii, pentru absolvenþi
ai ºcolilor speciale pentru per-

soane cu handicap în vârstã de
minimum 16 ani, care nu au reuºit
sã se încadreze în muncã potrivit
pregãtirii profesionale;

Indemnizaþia de ºomaj se
acordã de la data mai sus
menþionatã, dacã cererea este
înregistratã la Agenþia pentru ocu-
parea forþei de munca în termen
de 10 de zile de la aceastã datã.

Dacã cererea este înregistratã
dupã expirarea termenului de 10
de zile, dar nu mai târziu de 12
luni de la data mai sus menþio-
natã, indemnizaþia de ºomaj se
acordã începând cu data înre-
gistrãrii cererii. Termenul de ma-
ximum 12 luni este termen de
decãdere din drepturi. 

Cum se calculeazã cuantumul indemnizatiei de ºomaj? 

Cuantumul indemnizaþiei de
ºomaj se acordã în funcþie de
stagiul de cotizare:

- 75% din valoarea indicatorului
social de referinþã în vigoare la data
stabilirii acestuia, pentru per-
soanele cu un stagiu de cotizare de
cel puþin un an;

- suma prevãzutã mai sus la care
se adaugã o sumã calculatã prin
aplicarea asupra mediei salariului
de bazã lunar brut pe ultimele 12

luni de stagiu de cotizare, a unei
cote procentuale diferenþiate în
funcþie de stagiul de cotizare.

Cotele procentuale diferenþiate
în funcþie de stagiul de cotizare,
menþionate mai sus, sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare de cel puþin 3 ani;

b) 5% pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare de cel puþin 5 ani;

c) 7% pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare de cel puþin 10 ani;

d) 10% pentru persoanele cu un
stagiu de cotizare de cel puþin 20 de
ani.

Pentru persoanele care au fost
asigurate în baza unui contract de
asigurare pentru ºomaj, la deter-
minarea sumei calculate prin apli-
carea unei cote procentuale dife-
renþiate în funcþie de stagiul de coti-
zare, se va avea în vedere venitul
lunar declarat în contractul de asi-
gurare pentru ºomaj. 

Ce condiþii trebuie sã îndeplineascã cumulativ o persoanã pentru a putea
beneficia de indemnizaþia de ºomaj? 

• are un stagiu de cotizare de
minimum 12 luni în ultimele 24 de
luni premergãtoare datei înre-
gistrãrii cererii;

• nu realizeazã venituri sau
realizeazã, din activitãþi autorizate
potrivit legii, venituri mai mici

decât valoarea indicatorului social
de referinþã, în vigoare, respectiv
500 ron;

• nu îndeplineºte condiþiile de
pensionare, conform legii;

• este înregistratã la Agenþia
pentru ocuparea forþei de muncã

în a cãrei razã teritorialã îºi are

domiciliul sau, dupã caz,

reºedinþa, dacã a avut ultimul loc

de muncã ori a realizat venituri în

acea localitate.

INFORMAÞII UTILE
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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. 

PRIMÃRIA ORAªULUI URLAÞI:

Serviciul Public Comunitar de Evidenþã a Persoanelor URLAÞI vã informeazã:

Ataºãm alãturat articolele  din
O.U.G.nr.97/2005 privind evi-
denþa, domiciliul, reºedinþa ºi
actele de identitate ale cetãþe-
nilor români, republicatã, astfel
încât cetãþenii sã fie puºi în lega-
litate cu acte de identitate.

Actele de identitate:
Art. 17. - (1) Cartea de identitate

se elibereazã dupã cum
urmeazã:

a) prima carte de identitate se
elibereazã la împlinirea vârstei
de 14 ani;

b) pentru persoanele cu vârsta
cuprinsã între 14-18 ani, termenul
de valabilitate a cãrþii de identi-
tate este de 4 ani;

c) pentru persoanele cu vârsta
cuprinsã între 18-25 ani, termenul
de valabilitate a cãrþii de identitate
este de 7 ani;

d) cãrþile de identitate eliberate
dupã împlinirea vârstei de 25 de
ani au termen de valabilitate de
10 ani.

(2) Dupã împlinirea vârstei de
55 de ani, cartea de identitate se
elibereazã cu termen de valabili-
tate permanent.

Art. 18. - (1) Orice modificãri,
adãugãri sau menþiuni, altele
decât cele prevãzute de lege,
înscrise în actul de identitate
sunt interzise ºi atrag nulitatea
acestuia.

(2) În situaþiile prevãzute la alin.
(1), nulitatea se constatã de cãtre
lucrãtorii de poliþie sau de catre
lucrãtorii serviciilor publice
comunitare de evidenþã a per-
soanelor, dupã caz.

(3) Politistul care constata una
dintre situaþiile prevãzute la alin.
(1) este obligat sã reþinã actul de
identitate ºi sã îl depunã la cel mai
apropiat serviciu public comuni-
tar de evidenþã a persoanelor, în
termen de 24 de ore, cu proces-
verbal din care sã rezulte împre-
jurãrile ºi motivul reþinerii.

Art. 19. - (1) Serviciile publice
comunitare de evidenþã a per-
soanelor elibereazã o nouã
carte de identitate în urmã-
toarele cazuri:

a) la expirarea termenului de va-
labilitate a actului de identitate
care urmeazã a fi preschimbat;
b) dacã s-a modificat numele sau

prenumele titularului, prenumele
pãrinþilor, data ori locul naºterii;
c) în cazul schimbãrii domiciliului;
d) în cazul schimbãrii denumirii

sau a rangului localitãþilor ºi strã-
zilor, al renumerotãrii imobilelor
sau rearondãrii acestora, al înfi-
inþãrii localitãþilor sau strãzilor;

e) în cazul atribuirii unui nou
C.N.P.;

f) în cazul deteriorãrii actului
de identitate;

g) în cazul pierderii, furtului sau
distrugerii actului de identitate;

h) când fotografia din cartea de
identitate nu mai corespunde cu
fizionomia titularului;
i) în cazul schimbãrii sexului;
j) în cazul anulãrii;
k) pentru preschimbarea buleti-
nelor de identitate.

(2) În termen de 15 zile de la pro-
ducerea uneia dintre situaþiile pre-
vãzute la alin. (1) lit. b)-j), titularul

sau reprezentantul legal al acestu-
ia este obligat sã solicite serviciu-
lui public comunitar de evidenþã a
persoanelor eliberarea unei noi
cãrþi de identitate.

(3) Cu cel mult 180 de zile înainte
de expirarea termenului de vala-
bilitate a actului de identitate, dar
nu mai puþin de 15 zile, titularul
sau reprezentantul legal al acestu-
ia are obligaþia sã solicite serviciu-
lui public comunitar de evidenþã a
persoanelor eliberarea unei noi
cãrþi de identitate.

Art. 20. - (1) Cartea de identi-
tate provizorie se elibereazã în
urmãtoarele cazuri:

a) când persoana fizicã nu po-
sedã toate documentele nece-
sare pentru eliberarea cãrþii de
identitate;

b) în cazul cetãþenilor români cu
domiciliul în strãinãtate, care
locuiesc temporar în România.

(2) Pentru cartea de identitate
provizorie, termenul de valabili-
tate se stabileºte de serviciul pu-
blic comunitar de evidenþã a per-
soanelor ºi nu poate fi mai mic de
30 de zile sau mai mare de un an.

Art. 23. - (1) Titularii actelor de
identitate, precum ºi autoritãþile
publice prevãzute la art. 22 sunt
obligaþi sã ia mãsuri pentru a
evita deteriorarea, distrugerea,
pierderea sau furtul acestora.

(2) Furtul actului de identitate
trebuie reclamat de cãtre per-
soanele fizice ºi autoritãþile pu-
blice menþionate in alin. (1) la uni-
tatea de poliþie pe raza cãreia s-a
produs, în termen de 24 de ore de
la constatare, iar pierderea sau
distrugerea documentului, la ser-
viciul public comunitar de evi-
denþã a persoanelor de la locul de
domiciliu sau resedinþã.

(3) Actele de identitate declarate
pierdute, distruse sau furate sunt
nule de drept.

Art. 24. - (1) Persoana care a
gãsit un act de identitate, indi-
ferent cine este titularul acestu-
ia, este obligatã sã îl depunã ori
sã îl trimitã, în 24 de ore, la cea
mai apropiatã unitate de poliþie
sau la cel mai apropiat serviciu
public comunitar de evidenþã a
persoanelor.

(2) Actul de identitate declarat
pierdut sau furat, care a fost ulteri-
or gãsit de titular, trebuie predat în
termen de 48 de ore la serviciul
public comunitar de evidenþã a
persoanelor unde a fost declarat
evenimentul.

Art. 25. - (1) Actul de identitate
al unei persoane fizice nu poate
fi reþinut în afara cazurilor pre-
vãzute de prezenta ordonanþã
de urgenþã.

(2) Este interzisã darea, primirea
sau solicitarea actului de identitate
drept garanþie pentru prestarea
unor servicii, pentru încredinþarea
unor bunuri ºi valori, pentru plata
datoriilor sau în alte scopuri, de
cãtre persoanele neautorizate.

Art. 28. - (1) Dovada adresei de
domiciliu se poate face cu unul
dintre urmãtoarele documente:

a) acte încheiate în condiþiile
de validitate prevazute de legis-
laþia românã în vigoare, privind
titlul locativ;

b) declaraþia scrisã a gãzduitoru-
lui, persoanã fizicã sau juridicã,
de primire în spaþiu, însoþitã de
unul dintre documentele pre-
vãzute la lit. a);

c) declaraþia pe propria rãspun-
dere a solicitantului, însoþitã de
nota de verificare a poliþistului de
ordine publicã, prin care se certi-
ficã existenþa unui imobil, faptul
cã solicitantul locuieºte efectiv la
adresa declaratã, pentru per-
soana fizicã ce nu poate prezenta
documentele prevãzute la lit. a)
si b); pentru minorii ºi per-
soanele fizice puse sub inter-
dicþie, declaraþia se dã ºi se sem-
neazã de cãtre pãrinþi sau de
cãtre reprezentanþii lor legali;

d) documentul eliberat de
primãrii, din care sã rezulte cã
solicitantul sau, dupã caz, gãz-
duitorul acestuia figureazã înscris
în Registrul agricol.

Art. 36. - Persoana care gãz-
duieºte o altã persoanã, în mod
neîntrerupt, pe o perioadã mai
mare de 30 de zile, cu excepþia
situaþiilor prevãzute la art. 32
alin. (2) lit. a), are obligaþia de a
anunþa poliþia sau serviciul pu-
blic comunitar de evidenþã a
persoanelor de la locul unde
este situat imobilul.

Art. 38. - (1) Organizarea acti-
vitãþii de tinere a evidenþei
locatarilor prin cartea de imobil
revine MAI, prin unitãþile de
poliþie.

(2) Cartea de imobil se
întocmeºte ºi se actualizeazã de
cãtre persoana anume desemnatã,
cu acordul acesteia, de cãtre pro-
prietarul imobilului sãu de asoci-
aþia de proprietari; în cazul asoci-
aþiei de proprietari, responsabilul
cãrþii de imobil este, de regulã,
administratorul sau un membru al
comitetului executiv al asociaþiei.

(3) Pãstrarea, actualizarea ºi uti-
lizarea datelor din cartea de imo-
bil de cãtre persoana desemnatã
în acest sens, conform alin. (2),
se fac cu respectarea dispoziþiilor
Legii nr. 677/2001 pentru pro-
tecþia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter
personal ºi libera circulaþie a
acestor date, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

(4) Responsabilul cãrþii de imobil
are obligaþia sã înscrie, pe baza
actului de identitate, persoanele
care domiciliazã sau au reºedinþa
în imobilul respectiv ºi sã o pre-
zinte, la cerere, poliþiºtilor sau
lucrãtorilor serviciilor publice
comunitare de evidenþã a per-
soanelor.

(5) Cartea de imobil se
întocmeºte într-un singur exem-
plar, care se pãstreazã la respon-
sabilul cãrþii de imobil.

Art. 39. - (1) Persoanele care îºi
schimbã domiciliul sau îºi sta-
bilesc reºedinta sunt obligate sã
cearã înscrierea în cartea de
imobil la noua locuinþã în ter-
men de 15 zile de la mutare.

(2) Persoanele care locuiesc în
imobil sunt obligate sã prezinte
actul de identitate responsabilu-
lui cãrþii de imobil, la solicitarea
acestuia, pentru actualizarea
cãrþii de imobil.

CONTRAVALOAREA ACTELOR DE IDENTITATE

1. CARTEA DE IDENTITATE - 7 LEI
2. CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE - 1 LEU

TAXA DE TIMBRU

1. TAXA DE TIMBRU PENTRU ELIBERAREA ACTULUI 
DE IDENTITATE CA URMARE A PIERDERII, FURTULUI, 
DISTRUGERII ªI DETERIORÃRII CELUI DEÞINUT = 4 LEI
2. TAXA DE TIMBRU PENTRU TOATE CELELALTE CAZURII, = 4 LEI 

TOTUL DESPRE CARTEA
DE IDENTITATE

str. 23 August nr. 9, cod 106300
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Mãsuri de protecþie 
pentru populaþie:

- evitarea pe cât posibil
a aglomeraþiei;

- folosirea batistei de
unicã folosinþã, în caz de
tuse sau strãnut;

- pãstrarea unei igiene
corporale riguroase cu
spãlarea frecventã a
mâinilor (cu apã ºi sãpun),
mai ales dupã suflarea
nasului ºi venirea în con-
tact cu persoane bolnave;

- izolarea bolnavului de
restul familiei  într-o ca-
merã corespunzatoare din
punct de vedere igienic
(luminoasã, bine aerisitã,
cu temperatura optimã de
24-26 grade Celsius);

- asigurarea unei ali-
mentaþii corecte, bogate în
proteine (lapte, carne,

oua) în vitamine ºi sãruri
minerale (legume, fructe);

- utilizarea unei vesti-
mentaþii adecvate sezonu-
lui;

- persoanele identifi-
cate cu risc, (gravide, per-
soane peste 65 de ani, bol-
navi cronici) sã se vac-
cineze antigripal;

- evitarea autome-
dicaþiei cu antibiotice ºi
prezentarea la medicul de
familie cât mai rapid dupã
apariþia unor simptome
respiratorii însoþite de
febrã.

În prezent, DSP Praho-
va prin personalul de la
compartimentul control,
efectueazã verificãri în
unitãþile sanitare ºi uni-
tãþile de asistenþã socialã
privind modul de res-
pectare al recomandarilor. 

La nivelul Inspectora-
tului Judeþean au fost
informate cadrele didac-
tice de a îndruma ime-
diat elevii cu semne ºi
simptome ale bolii cãtre
cabinetele medicale ºco-
lare sau cãtre cabinetele
medicilor de familie.

În zilele cu 
temperaturi
scãzute,
Ministerul 
Sãnãtãþii 
recomandã 
populaþiei:

- sã asculte sfatul me-
dicilor, sã evite deplasãrile
în spaþii deschise ºi expu-
nerea prelungitã la frig, sã
respecte regulile de igienã
pentru evitarea îmbolnãvi-
rilor prin viroze respiratorii
ºi sã consume alimente
bogate în proteine, fructe ºi
legume. 

În cazul în care este
necesarã deplasarea în
spaþii deschise, este reco-
mandatã folosirea mijloa-
celor de protecþie adecvate
- cãciuli, mãnuºi etc. 

Trebuie evitatã expune-
rea prelungitã a mâinilor ºi
picioarelor la temperaturi
scãzute pentru a se feri de
degerãturi. 

De asemenea, în cazul
simptomelor de rãcealã,
trebuie evitatã autome-

dicaþia ºi este recomandatã
consultarea medicului. 

Specialiºtii de sãnãtate
publicã din Ministerul Sã-
nãtãþii recomandã ca, per-
soanele vârstnice, în spe-
cial cele cu afecþiuni car-
diace ºi respiratorii, sã
evite deplasãrile ºi frec-
ventarea locurilor aglome-
rate care creeazã premisele
decompensãrii în condiþii
de temperaturi scãzute. 

În aceastã perioadã, tre-
buie sã se acorde o atenþie
specialã copiilor - aceºtia
nu trebuie lãsaþi sã aºtepte
în interiorul autovehicu-
lelor parcate sau sã fie
transportaþi pe distanþe
lungi în vehicule fãrã posi-
bilitãþi de climatizare ºi
neechipate corespunzãtor. 

Locuinþele ºi spaþiile
închise de locuit trebuie sã
fie încãlzite corespunzãtor
ºi trebuie evitatã utilizarea
instalaþiilor improvizate,
care pot duce la intoxicaþii
cu monoxid de carbon. 

Mãsuri recomandate de Direcþia 
de Sãnatate Publicã Prahova

Legenda spune cã, în
zilele de început ale lunii
martie, când primãvara
aratã primele semne, Ba-
ba Dochia îºi leapadã
cele nouã cojoace, pro-
vocând astfel fenomene
meteorologice din cele
mai diverse. 

Tradiþia spune ca fie-
care îºi alege una din
cele nouã zile. Dacã este
cald ºi senin, aºa va arãta
pentru cel în cauzã anul
în curs. Ultima zi a Ba-
belor, 9 martie, se supra-
pune însã peste o mare
sãrbãtoare creºtinã: cei
40 de mucenici de la
Sevastia. Tot pe 9 martie
îºi serbeazã ziua numelui
cei care nu au patroni
printre sfinþii din calen-
dar.

În þarã se fac douã
feluri de mucenici: în
sudul þãrii ei se prezintã
ca un sos de nucã pisatã

ºi îndulcitã, în care se
fierbe aluat sub formã de
colãcei sau opturi. În
Moldova realizarea lor
este mult mai elaboratã,
ei numindu-se numesc
optari moldoveneºti. Co-
ca de cozonac se
rãsuceºte în formã de
opt, se coace, se stro-
peºte din plin cu miere
de albine ºi se presarã cu
multã nucã pisatã.

Este interesantã forma
care se dã acestor prãji-
turi, din punct de vedere
simbolistic. Unii cred cã
este o esenþializare a

formei umane (remines-
cenþã a unor sacrificii pã-
gâne), alþii se gândesc cã
reprezintã ziua în care ei
se fac, 8 Martie, ajunul
zilei de 9 martie. Alþii au
mers pânã acolo încât
cred cã este un simbol
arhaic, care a ajuns pânã
la noi ºi este folosit în
matematicã ca semn al
infinitului…

Ei erau originari din Ca-

padocia ºi slujeau în oastea

romanã în cetatea Se-

vastia din Armenia, în tim-

pul domniei împãratului

Liciniu (308-324). Mãrturi-

sind cã sunt creºtini ºi

refuzând a duce la îndepli-

nire porunca de a jertfi

idolilor pãgâni, ºi-au atras

mânia lui Agricolae, con-

ducãtorul lor, care nu

putea înþelege cã mai pre-

sus de porunca împãra-

þilor lumeºti poate exista o

Lege a Împãratului ceresc.
Agricolae i-a închis în

temniþã. Zilele petrecute
în temniþã au fost transfor-
mate de cãtre aceºtia în
zile de rugãciune ºi de
întãrire în credinþã.

Chemaþi la judecatã, Sf.
Mucenici au arãtat cã
porunca Mântuitorului
„daþi Cezarului ce este al
Cezarului ºi lui Dumnezeu
ce este a lui Dumnezeu”,
trebuie împlinitã în totali-
tate ºi de cãtre ei: „Dacã
pentru împãratul cel pã-
mântesc ne-am luptat în
rãzboaie ºi am biruit pe
vrãjmaºi… ne vom nevoi
pentru Împãratul cel fãrã
de moarte ºi vom birui…” 

Agricolae porunceºte
cã ostaºii sã fie bãtuþi cu
pietre peste faþã ºi peste
gurã, dar pietrele, în loc
sã-i rãneascã pe ei, se în-
torceau ºi loveau pe cei ce
le aruncau.

“BABELE” ºi cei 
40 de MUCENICI 

1- 9 Martie 

INFECÞIILE RESPIRATORII ACUTE ªI GRIPÃ

Chiar dacã iarna dã
semne cã nu se lasã
uºor, iar sfârºitul lunii
februarie a venit cu
zãpadã ºi ger,
mãrþiºoarele ºi-au fãcut,
deja, apariþia pe
ºevalete, la standurile
amenajare în zona cen-
tralã a oraºului Urlaþi. 

Cu motive

tradiþionale, clasice,

sau cu reprezentãri

care mai de care mai

inedite ºi interesante,

oferta de mãrþiºoare

este una bogatã, menitã

a satisface pretenþiile ºi

gustul tuturor. 
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