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În luna februarie 2018,
Consiliul Local al oraºului
Urlaþi, judeþul Prahova, a ana-
lizat ºi adoptat urmãtoarele
hotãrâri:

 HOTÃRÂREA Consiliului Local
nr. 8 privind aprobarea bugetului ge-
neral consolidat al unitãþii administra-
tiv-teritoriale pe anul 2018 ºi estimãri
pentru anii 2019-2021;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 9 privind aprobarea Planului Ur-
banistic de Detaliu - detaliere condiþii
de construire pentru amplasare para-
clis ºi lumânãrar în incinta Bisericii
Sfinþii Voievozi - Urlaþi;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 10 privind transmiterea cu titlu gra-
tuit cãtre U.A.T.C. Sângeru a unor
bunuri aflate în stare de funcþiune;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 11 privind aprobarea cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi pentru anul
2018 la Asociaþia Oraºelor din Ro-
mânia;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 12 privind aprobarea încheierii con-
tractului de cofinanþare/asociere pen-
tru executarea obiectivului de investiþii

“Extindere reþea distribuþie gaze natu-
rale pe strada Mihai Viteazul, oraº
Urlaþi, jud.Prahova;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 13 privind continuarea asocierii
Consiliului Local Urlaþi cu Fundaþia
Bucuria Ajutorului Filiala Urlaþi, în ve-
derea susþinerii serviciilor sociale pen-
tru copiii care provin din familii aflate
în dificultate;
HOTÃRÂREA Consiliului Local nr.

14 privind închirierea pajiºtilor din dome-
niul privat al U.A.T.O. Urlaþi de cãtre
crescãtorii de animale, persoane fizice
sau juridice, cu animale înscrise în
R.N.E.;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 15 privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
“Clopoþica” Urlaþi pentru lunile noiem-
brie-decembrie 2017 ºi ianuarie 2018;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 16 privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice din
ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã Ionescu”
Urlaþi, pentru luna decembrie 2017 ºi
ianuarie 2018;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 17 privind acordarea unui ajutor de
urgenþã în situaþii deosebite d-lui Ion
Laurenþiu Costinel;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 18 privind acordarea unui ajutor de
urgenþã în situaþii deosebite domnului
Opricã Bogdan ªtefan;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 19 privind acordarea unui ajutor de
urgenþã în situaþii deosebite d-nei
Olteanu Gina Mihaela;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 20 privind aprobarea plãþii cheltu-

ielilor cu naveta cadrelor didactice din
cadrul Liceului Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi, pentru luna ianuarie 2018;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 21 privind transformarea/modifi-
carea ªtatului de Funcþii ºi a
Organigramei Spitalului Orãºenesc
Urlaþi;
 HOTÃRÂREA Consiliului Local

nr. 22 privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada martie-mai 2018.

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 discuþiilor

cu editorii acestui ziar, dumneavoastrã întrebaþi, iar în ediþia urmãtoare

a ziarului PRIMÃRIA URLAÞI VÃ VA RÃSPUNDE.

Antoanela D.:”Buna ziua.
Vreau sa întreb când încep înscrie-
rile pentru grãdiniþã, anul ºcolar
2018-2019 ºi care sunt condiþiile ºi
actele necesare.”

Anghel S.: “Domnule primar, ar
trebui sã faceþi un regulament ca
atunci când ninge, toþi cetãþenii sã
iasã sã-ºi cureþe zãpada din faþa

blocurilor ºi a caselor. E valabil ºi
pentru patronii de magazine.”

Ileana O: “Vã propun sã amena-
jaþi niºte locuri de joacã pentru
copii ºi în cartierele oraºului. Mai
ales acum, când vine primãvara, e
frumos sã putem ieºi cu copiii
seara.”

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. 

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”

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Primãria Urlaþi vã rãspunde: 
1. Spitalul Orãºenesc Urlaþi dispune de fonduri pentru efectuarea analizelor de

laborator, decontate de CASS Prahova. Pentru efectuarea analizelor în mod gratuit,
persoanele interesate sunt rugate sã se prezinte cu biletul de trimitere de la medicul
de familie ºi cardul de sãnãtate la sediul Spitalului din Str. Independenþei, nr. 52 sau
sã sune la numerele de telefon 0751.190.075, 0244.272.518.

Primãria Urlaþi vã rãspunde:
Lucrarile de execuþie privind modernizarea ºi reabilitarea strãzii 1 Mai s-au 

realizat cu respectarea proiectului tehnic, benzile de circulaþie fiind conforme norma-
tivelor în domeniu. Trasarea unor piste speciale pentru bicicliºti implicã întocmirea
documentaþiei tehnice ºi executarea unei alte lucrãri, în prezent nefiind alocate
prevederi bugetare cu aceastã destinaþie  în Bugetul Local de Venituri ºi Cheltuieli al
U.A.T. Oraºul Urlaþi.

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.”

AÞI ÎNTREBAT, PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

Hotãrârile Consiliului Local al oraºului Urlaþi
adoptate în luna februarie 2018

DIN AGENDA CONSILIULUI LOCAL AL ORAªULUI URLAÞI
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Serviciul Public Comunitar Local de Evidenþã 
a Persoanelor URLAÞI vã informeazã

Ene Monica - Elena, 
ªEF  S.P.C.L.E.P.

Documente  necesare
pentru eliberarea actului
de identitate la:

EXPIRAREA TERMENULUI
DE VALABILITATE, 
MODIFICAREA DATELOR
DE STARE CIVILÃ,  
DETERIORARE, PIERDERE
SAU ANULARE 

 cererea pentru eliberarea actului
de identitate (ghiºeu);

 actul de identitate ºi cartea de
alegãtor (dacã este cazul);

 certificatul de naºtere ºi certifica-
tul de cãsãtorie (dacã este cazul), origi-
nal ºi copie xerox;

 hotãrârea de divorþ, definitivã ºi
irevocabilã, dupã caz, original ºi copie
xerox;

 certificatul de deces al soþului/so-
þiei decedat/decedate, în cazul soþului
supravieþuitor, dacã este cazul, original
ºi copie xerox;

 certificatele de naºtere ale copi-
ilor cu vârsta mai micã de 14 ani, origi-
nal ºi copie xerox;

 documentul cu care se face dova-
da adresei de domiciliu (adeverinþã Pri-
mãrie (original), contract vânzare-cum-
parare (original ºi copie xerox), etc.;

 chitanþa reprezentând contrava-
loarea cãrþii de identitate - 7 lei.

TERMENUL  DE  SOLUÞIONARE  A
CERERILOR  PENTRU  ELIBERAREA
UNUI ACT  DE IDENTITATE:

Actul de identitate
 NU SE ELIBEREAZÃ ÎN REGIM DE
URGENÞÃ.

Cererile pentru eliberarea actelor
de identitate se soluþioneazã în ter-
men de pânã la 30 zile, acesta putând
fi prelungit cu cel mult 15 zile de
cãtre ºeful serviciului public comuni-
tar de evidenþa persoanelor.

PROGRAM  DE  LUCRU  
CU  PUBLICUL

PRIMIRE DOCUMENTE:

Luni, Marþi, Joi     08.30 – 12.00     

Miercuri               08.30 – 12.00     

Vineri                  08.30 – 12.00   

ELIBERARE DOCUMENTE:

Luni, Marþi, Joi    08.30 – 16.30

Miercuri              08.30 – 18.30

 Vineri                  08.30 – 14.00 

În urma consultãrilor ºi stabilirii nece-
sitãþilor, s-a stabilit sã se achiziþioneze cca.
400 de arbori pentru aliniamentul stradal,
din specia „PLATANUS ACERIFOLIA”,
care au rãdãcina pivotantã ºi care se
preteazã la aliniamente stradale.

Platanul este un arbore de talie înaltã,
decorativ ºi maiestuos, are tulpina scurtã,
groasã, dreaptã, iar coroana are ramuri
groase întinse, fiind larg dezvoltatã.
Scoarþa se exfoliazã în plãci mari, lãsând
la vedere scoarþa internã de culoare alb-
gãlbui.

Frunzele sunt mari, 12-25 cm, palmat -
lobate, apar odatã cu florile, primãvara
târziu în lunile aprilie-mai. Fructele (poli-
achena) de 2-3 cm cu un peduncul de 15
cm, se coc toamna ºi rãmân peste iarnã
pe arbore, fiind deosebit de decorative.
Acest arbore se preteazã pentru alinia-
mentele stradale, fiind nepretenþios ºi
rezistent la climatul urban.

Având în vedere faptul cã în data de 29.01.2018 s-a
recepþionat lucrarea “Reabilitare ºi modernizare strada 
1 Mai ºi strada 30 Decembrie, pânã la intersecþia cu strada
Stadionului”, conducerea Primãriei Oraºului Urlaþi doreºte
amenajarea spaþiilor verzi situate pe acest amplasament,
prin plantarea, la distanþe de cca. 3,5 – 5 m, a unor arbori
pentru aliniamentul stradal.

Se apropie
vacanþa 
de primãvarã

Prima zi de vacanþã va fi pe 
31 martie, urmând ca vacanþa de
Paºte sã se încheie pe 10 aprilie,
apoi elevii nu vor mai avea vacanþã
pânã la cea de varã, care va fi între
16 iunie - 9 septembrie.

Pentru elevii clasei a XII-a, anul
ºcolar se încheie în data de 25 mai
2018. 

Programul naþional „ªcoala Altfel”
în anul ºcolar 2017-2018 are o duratã
de 5 zile consecutive lucrãtoare în
timpul anului ºcolar ºi poate fi deru-
lat în perioada 2 octombrie 2017 - 31
mai 2018 pe baza unei planificari ce
ramâne la decizia ºcolilor.

Desfãºurarea programului „ªcoala
Altfel” nu coincide cu perioada alo-
catã susþinerii tezelor semestriale,
care vor avea loc, de regulã, la
finalul semestrelor, dupã parcurg-
erea programei ºcolare cu cel puþin
trei sãptãmâni înainte de finalul
semestrului.

400 de arbori plantaþi de-a lungul
strãzilor 1 Mai ºi 30 Decembrie
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Casa de Culturã Urlaþi - rampã de lansare 

pentru copiii ºi tinerii talentaþi din oraº
Ficuþa Micu

În cadrul Casei de Culturã 
a oraºului Urlaþi desfãºurãm 
o serie de activitãþi ºi anume:
Atelierul de teatru, Atelierul 
de desen, Dansuri populare - 
pe grupe de vârstã; de asemenea,
avem Ansamblul folcloric
“Strugurelul” care ne reprezintã cu
mândrie la evenimente de 
gen din judeþ ºi din þarã ºi care 
a obþinut numeroase premii la con-
cursuri judeþene ºi naþionale. 

Totodatã, avem un curs de balet -
coregraf Aida Dobre, dans modern -
coregraf Dana Dorneanu, Ansamblul de
chitar “ANDANTINO” coord. de prof.
Marius Glonþ. 

În perioada vacanþelor sunt organi-
zate aici ateliere de creaþie pentru copii,
aceºtia având, astfel, ocazia de a petrece
timpul liber într-un mod plãcut ºi într-un
cadru organizat, având posibilitatea de a
deprinde noi aptitudini. 

De exemplu, la sfârºitul lui februarie,
a fost organizat un atelier de creaþie
unde copiii au confecþionat mãrþiºoare,
acestea fiind expuse într-o expoziþie în
cadrul spectacolului dedicat mamei care
a avut loc la muzeu.

La inceputul lunii a avut loc ºi un
eveniment - spectacol de cântec, dans ºi
poezie dedicat zilei de 8 Martie, la
Muzeul “Conacul Bellu” 

În data de 29.03.2018 suntem
parteneri în proiectul iniþiat de ªcoala
gimnazialã “Cãnuþã Ionescu” Urlaþi -
Flash mob - “ªcoala e altfel prin miºcare”
- coordonator înv. Rusu Lucia Alexandra
care se va desfãºura în centrul civic. 

Casa de Cultura este partener, alãturi
de Protoieria Urlaþi, Asociaþia “ROI”  în
proiectul educaþional iniþiat de d-na prof.
înv. primar Liliana Stãnescu - intitulat
“ªezãtoare VIE “- la Liceul “Brâncoveanu
Vodã”. La aceastã ºezãtoare aducem
împreunã persoane de toate vârstele
care vor sã înveþe sã coasã de mânã,
doamne cu experienþã în arta cusãturilor
tradiþionale care cos ii sau alte obiecte
textile de uz casnic sau personale.

DE REÞINUT:
***  Atelierul de actorie urmãreºte

dezvoltarea aptitudinilor în viaþa de zi
cu zi, indiferent de domeniul de acti-
vitate pe care îl va alege copilul dum-
neavoastrã în viitor.

*** Atelierul de desen  propu-
ne familiarizarea copiilor cu noþiuni
introductive despre culori, tehnici de
picturã, desen, colaj, modelaj, într-o
manierã interactivã ºi jucãuºã.

*** Ansamblul de dansuri popu-
lare: dansul popular românesc, atât
de variat ca stil, tempo, ritm este plin
de forþã ºi vitalitate ce exprimã speci-
ficul, obiceiurile, tradiþiile populare,
cântecul popular. De aceea ne dorim
ca un numãr cât mai mare de copii ºi
tineri sã se înscrie în cadrul ansam-
blului nostru, Ansamblul  “Stru-
gurelul“, care are o tradiþie de peste
10  ani. 
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*** Pregãtiri pentru începerea lucrãrilor
de asfaltare a strãzilor. În perioada urmã-
toare vor debuta lucrãrile de asfaltare a
strãzilor din oraºul Urlaþi. Vorbim despre
proiectul de “Reabilitare ºi modernizare
strãzi faza a II-a: strãzile Cricov, Panselelor,
Aleea Serii, 16 Februarie, Grãdinþei,
Stadionului ºi Libertãþii” ºi Lot 2 “Moder-
nizare strada Narciselor”, cele 2 contracte
de execuþie de lucrãri fiind încheiate. 

La data de 29 ianuarie 2018 s-au emis
cele douã ordine de începere a serviciilor
de proiectare, urmând ca, la expirarea
perioadelor maxime de prestare a acestora,
dupã recepþionarea proiectelor tehnice, sã
se aprobe indicatorii investiþiilor de cãtre
Consiliul Local Urlaþi ºi, apoi, sã se emitã
ordinele de execuþie a lucrãrilor. 

*** A fost atribuit contractul pentru
întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul “Reabilitare reþele de apã pe
strãzile Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi
Liliacului”, precum ºi pentru reabilitarea
canalizãrii pe strãzile Viorelelor ºi
Lãmâiþelor.

5

Liceul “Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi, poate cea
mai importantã unitate
de învãþãmânt de pe
Valea Cricovului, îºi
continuã parcursul 
pozitiv graþie unei
echipe manageriale pro-
fesioniste ºi dedicate
dar ºi sprijinului venit
din partea Primãriei ºi
a Consiliului Local

Urlaþi. 

Vorbim de o unitate de
învãþãmânt care, an de an, be-
neficiazã de investiþii menite a
oferi elevilor un act educaþional
de calitate. 

Într-o discuþie purtatã cu
Mãdãlina Lefter, directorul
Liceului “Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi, aveam sã aflãm care sunt
cele mai noi investiþii care au
fost realizate aici. 

Despre ce este vorba:

 pentru buna organizare a
examenelor naþionale, în con-
formitate cu prevederile legale

în domeniu,

unitatea de învãþãmânt a fost
dotatã cu 10 noi camere video
pentru ca întreaga incintã sã fie
acoperitã din acest punct de
vedere;

 în colaborare cu P&G, a
fost instalat ºi pus în funcþiune
un sistem de sonorizare care
este folosit pentru a se anunþa
pauzele ºi pentru diferite acti-
vitãþi pe durata acestora; de
asemenea, acest sistem va fi
folosit ºi pentru a se face
diferite anunþuri de interes pen-
tru elevii liceului, dar ºi pentru
cadrele didactice;

 iar cum ne aflãm în plinã
erã informaþionalã iar foarte

mulþi dintre noi au acces la
internet fie
de la calcu-
lator, fie
prin inter-
mediul tele-
f o a n e l o r
inteligente,
conducerea
u n i t ã þ i i

intenþioneazã sã actualizeze
siteul liceului, astfel încât aces-
ta sã se transforme într-o ade-
vãratã carte de vizitã a unitãþii
de învãþãmânt ºi sã le ofere
tuturor: elevi, pãrinþi, profesori,
toate informaþiile necesare.
Liceul Teoretic “Brancoveanu
Vodã” Urlaþi funcþioneaza în
douã corpuri de clãdire,
ambele localizate pe
Strada 1 Mai. 

Clãdirea principalã este des-
tinatã desfãºurãrii cursurilor de
la nivel liceal si a celor de la
gimnaziu, iar clãdirea secun-
darã este utilizatã pentru cur-
suri la clasele 0 - IV. 

Curãþenie de primãvarã în oraºul Urlaþi
Primãria oraºului

Urlaþi invitã toþi cetãþenii
sã se alãture autoritãþilor
locale în efectuarea acþiu-
nii de curãþenie de
primãvarã în localitate.
Aceastã activitate este
necesarã mai ales acum,
când sãrbãtorile pascale
bat la uºã, iar primãvara
începe, încet-încet, sã-ºi
intre în drepturi. 

“Pe aceastã cale îi rog
pe toþi oamenii gospodari
din localitatea noastrã sã
participe la aceastã acþiune
ºi sã îºi cureþe atât grã-
dinile, cât ºi spaþiile din
faþa proprietãþilor. Tot-
odatã, reamintesc faptul cã
oamenilor care locuiesc în
cartierele de case le revine
ºi obligaþia de a-ºi curãþa
ºanþul din dreptul propri-
etãþilor. Trebuie sã ne mo-
bilizãm cu toþii pentru ca
primãvara ºi sãrbãtorile
pascale care vor veni nu
peste mult timp sã gãseas-
cã oraºul curat ºi îngrijit”,
a declarat Marian Mãchi-
þescu, primarul urbei. 

Obligaþiile cetãþenilor
cu privire la menþinerea
curãþeniei în localitate:

a) întreþinerea ºi cu-
rãþarea locuinþelor pe care
le deþin în proprietate sau
chirie, a anexelor gos-
podãreºti, a curþilor ºi îm-
prejmuirilor acestora;

b) curãþarea faþadelor
locuinþelor ºi a altor con-
strucþii amplasate la frontul
strãzii, tencuirea ºi zu-
grãvirea periodicã a acesto-
ra, potrivit mãsurilor sta-
bilite de consiliile locale;

c) repararea ºi între-
þinerea instalaþiilor aferente
imobilelor;

d) menþinerea curãþe-
niei pe trotuare, 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, târguri ºi oboare, în
parcuri, locuri de joacã
pentru copii ºi alte locuri
publice;

f) respectarea mãsurilor
stabilite de consiliile locale
ºi judeþene pentru asigu-
rarea igienei publice ºi a
curãþeniei localitãþii;

g) depozitarea rezidu-
urilor menajere ºi a
gunoaielor numai în lo-
curile special amenajate de
autoritãþile administraþiei
publice locale.

Noi investiþii la Liceul “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi
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 Înaintea unor slujbe
cu public numeros se vor
îndepãrta covoarele ºi
scaunele nefixate de par-
dosealã;

Se vor verifica stingã-
toarele portative ºi se vor
amplasa la distanþele opti-
me faþã de focarele cele mai
posibile ºi la îndemâna per-
soanelor care cunosc mo-
dul de utilizare a acestora;

Se va limita accesul
credincioºilor în lãcaºurile
de cult pânã la capacitatea
normatã, în scopul evitãrii
producerii unor accidente
create de panicã ºi buscu-
lade;

Uºile de pe cãile de
acces-evacuare se vor
asigura ºi menþine perma-
nent în poziþia deschis, în
special la bisericile unde
acestea au deschiderea
contrar fluxului de eva-
cuare;

 În bisericã se vor
menþine permanent li-
bere spaþiile pentru cir-
culaþia enoriaºilor pen-
tru evitarea îmbrânce-
lilor ºi a panicii.

Nu se vor introduce
cabluri electrice pe sub
covoare sau preºuri; prin
distrugerea izolaþiei elec-
trice se pot produce scurt-
circuite electrice care pot
aprinde materialele textile
ºi genera incendii.

Se interzice folosirea
materialelor combustibile,
care se pot aprinde uºor
(hârtie, carton, pahare de
plastic, etc.) ca apãrãtori
pentru lumânãri ºi mâini.

Pe timpul slujbelor
enoriaºii trebuie sã men-
þinã o distanþã optimã
faþã de cei din faþa lor

pentru a nu le aprinde cu
lumânãrile hainele sau
pãrul acestora.

 Se vor supraveghea
permanent arderea lumâ-
nãrilor în sfetnice, astfel
încât sã nu producã aprin-
derea materialelor com-
bustibile din preajmã (per-
dele, ornamente, icoane,
etc.).

 Copiii vor fi per-

manent supravegheaþi,

mai ales când aceºtia uti-

lizeazã lumânãri aprinse.

 Se interzice accesul

enoriaºilor cu lumânãri

aprinse în balcoanele bi-

sericilor, clopotniþe, sub

scãri, poduri, magazii sau

în alte locuri ascunse.

 Lumânãrile aprin-

se se vor manipula cu

grijã astfel încât acestea

sã nu producã aprin-

derea materialelor com-

bustibile din preajma

lãcaºurilor de cult (iarbã

uscatã, etc.). 
 Înainte de pãrãsirea

ºi închiderea bisericilor, se
vor stinge focurile în sobe
ºi lumânãrile aprinse, ºi se
vor deconecta toate insta-

laþiile ºi aparatele electrice.
 Se interzice depozi-

tarea materialelor de orice
naturã, pe casele scãrilor
de acces-evacuare de la
balcoane sau clopotniþe,
sau sub acestea, care sã
conducã la blocarea sau la
favorizarea arderii cãilor
de evacuare.

Se interzice folosirea
instalaþiilor electrice de ali-
mentare sau a consumato-
rilor electrici cu improviza-
þii, precum ºi pozarea con-
ductorilor electrici direct
pe lemn.

 Nu se vor folosi si-
guranþe necalibrate la
tablourile de distribuþie a
energiei electrice ºi de
asemenea nu se vor
depozita materiale com-
bustibile pe / sau sub aces-
tea.

 Pentru colectarea
resturilor de lumânãri, se
vor utiliza numai vase rea-
lizate din materiale incom-
bustibile. Acestea se vor
depozita în locuri sigure, în
exteriorul lãcaºurilor de
cult;

Topirea resturilor de
lumânãri se va face numai
în locuri special amenajate;
mijloacele de încãlzire uti-
lizate trebuie sã fie perma-
nent supravegheate, fãrã
materiale combustibile în
preajma acestora;

 Instalaþiile electrice
ºi instalaþia de protecþie
împotriva trãsnetului se
monteazã ºi utilizeazã con-
form reglementãrilor teh-
nice ºi se verificã periodic
doar de cãtre personal au-
torizat;

Se interzice lãsarea
lumânãrilor sau cande-
lelor aprinse în lãcaºuri
de cult, fãrã a fi suprave-
gheate;

 Aprinderea lumânã-
rilor de cãtre enoriaºi se
face în afara bisericilor, în
locuri special amenajate ºi
prevãzute cu mijloace de
primã intervenþie;

 Este strict interzisã
folosirea focului deschis în
locuri în care se lucreazã
sau se depoziteazã sub-
stanþe combustibile ºi/sau
inflamabile;

Cãile de acces, inter-
venþie ºi evacuare a per-
soanelor ºi bunurilor în caz
de incendiu se marcheazã
în conformitate cu cer-
inþele normative ºi se
menþin în permanenþã li-
bere ºi practicabile.

Mãsuri de prevenire a situaþiilor de urgenþã care trebuie 
respectate în UNITÃÞILE DE CULT RELIGIOS, 

în vederea protejãrii acestora ºi a vieþii oamenilor

INSPECTORATUL PENTRU SITUAÞII DE URGENÞÃ "ªERBAN CANTACUZINO" PRAHOVA Floriile - cea mai importantã 
sãrbãtoare care vesteºte

Paºtele

De FLORII se sãrbãtoresc toþi cei care
la botez au primit numele de Florin sau
Florina, Florentina, sau nume de floare:

Violeta, Camelia, Crina, Narcisa,
Lãcrãmioara.

TUTUROR 
LA MULÞI ANI! 

Floriile deschid
sãptãmâna cea mai
importantã pentru
pregãtirile de Paºti,
cunoscutã sub
numele de
"Sãptãmâna Mare",
dupã cele 40 de zile
de post. Din punct de
vedere liturgic, din
aceastã zi începe
Sãptãmâna Patimilor,
în amintirea cãrora în
biserici se oficiazã în
fiecare searã Deniile,
slujbe prin care cre-
dincioºii îl "petrec" pe
Hristos pe drumul
Crucii, pânã la moarte
ºi Înviere. 

Sãrbãtoarea
Floriilor este una de
bucurie pentru întrea-
ga creºtinãtate, dar cu
înþelegerea faptului cã
zilele ce urmeazã sunt
unele ale tristeþii.

În aceastã zi se
sfinþesc ramurile în-
mugurite de salcie ºi
se stropesc cu apã
sfinþitã, iar creºtinii
împodobesc icoanele

ºi ferestrele cu 
coroniþe de salcie
sfinþitã. 

Aceste ramuri
sfinþite se pãstreazã
peste an, fiind folosite
la vindecarea diferi-
telor boli. Ramurile de
salcie reprezintã
renaºterea anualã a
vegetaþiei, dar ºi
ramurile cu care a fost
întâmpinat Iisus, 
atunci când a intrat în
Ierusalim.

Ele se folosesc în
caz de boalã, punân-
du-se sub pernã celui
suferind sau pentru
îmbunãtãþirea vederii.

Tradiþia mai spune
cã aºa cum va fi vre-
mea de Florii, aºa va
fi ºi în prima zi de
Paºti.

Se spune cã cel
care se împãrtãºeºte
de Florii are mari
ºanse sã i se împli-
neascã orice dorinþã
îºi va pune.

Este o zi de mare doliu
pentru întreaga creºtinãtate,
deoarece în aceastã zi a fost
rãstignit ºi a murit pe cruce

Domnul

Iisus Hristos, spre mân-
tuirea întregii omeniri.

Prin slujbele þinute, biserica
ne aduce aminte de patimile
Mântuitorului, ce a fost batjocorit
ºi rãstignit între doi tâlhari, motiv
pentru care aceastã zi neagrã
este cunoscutã ºi ca Vinerea
Patimilor.  Vinerea Mare se mai
numeºte ºi Vinerea Seacã, pentru
cã femeile în vârstã de la sat
þineau post negru, iar seara, la

Denia Prohodului Domnului,
luau anafura de la bisericã.

În Vinerea Mare, în mijlocul
bisericii, se scoate Sfântul Epitaf,
pânza care are pe ea chipul Mân-
tuitorului. Credincioºii trec pe
sub acest epitaf pânã în dupã
amiaza zilei de sâmbãtã.

Profunda zi de doliu, tãcere ºi
meditaþie, Vinerea Mare, sau
Vinerea Patimilor este cinstitã în
mod tradiþional prin participarea

la Prohodul Domnului, slujbã ce
se þine în toate bisericile creºtine
în aceastã searã.

Se merge la bisericã, se
înconjoarã biserica apoi se
merge acasã cu lumânarea
aprinsã, se înconjoarã casa,
apoi lumânarea se stinge ºi
se pãstreazã la icoana
Maicii Domnului; se aprinde
la vreme rea. 

SUPERSTIÞII
În zorii zilei, casa se afumã
cu tãmâie, înconjurând-o de trei
ori, pentru ca gângãniile sã nu se
apropie de ea;
Dacã plouã în Vinerea

Mare va fi un an bun ºi mãnos,
iar în cazul în care nu plouã, anul
nu va fi unul roditor;
Femeile nu coc în

Vinerea Mare cozonaci, pâine,
sau orice altceva, de teama sã nu
ardã mâinile Maicii Domnului.

Moartea ºi îngroparea Domnului, Denia Prohodului Domnului

Vinerea Mare - 
ZI LIBERÃ 
A fost  promulgatã legea
care prevede ca Vinerea
Mare sã fie zi nelucrãtoare.

VINEREA PATIMILOR, VINEREA MARE, VINEREA SEACÃ
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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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Berbec
Câºtigi ceva ºi pierzi altceva, în aceastã lunã.

Relaþiile de prietenie pe care le ai încep sã fie
din ce în ce mai puternice ºi valoroase. Cu toate
acestea, fiecare problemã cu care te vei con-
frunta în aceastã lunã, va avea un impact destul
de mare asupra ta.
Taur

Luna aceasta este plinã de muncã. Nu reu-
ºeºti sã-þi faci timp pentru tine, iar acest lucru te
demoralizeazã. Nu te panica, spre sfârºitul lunii
lucrurile vor începe sã se aranjeze ºi vei învãþa
sã îþi organizezi mai bine timpul.
Gemeni

O investiþie în viitor începe în aceastã lunã. În
plus, aprilie vine cu o mulþime de oportunitãþi ºi,
în fond, cu mai multã relaxare ºi cu un stil de
viaþã mai benefic. Cu toate acestea, nu toti cei din
jurul tau se învârt în aceastã fericire.
Rac

Luna aprilie este despre iubire. Viaþa
amoroasã va fi din ce în ce mai prielnicã, iar
dacã nu eºti deja într-o relaþie, este posbil sã
cunosºi pe cineva de care te vei simþi complet
atras. Vei socializa mult ºi vei cunoaºte o
mulþime de oameni grozavi.
Leu

În luna aprilie se ivesc o mulþime de oportu-
nitãþi, motiv pentru care trebuie sã fii pe fazã ºi
sã nu ratezi lucururile importante care se
apropie cu vitezã spre tine. Luna aprilie aduce
cu sine o ºansã de a-þi rescrie viitorul.
Fecioara

De ce eºti atât de indecis? De ce nu apre-
ciezi lucrurile care îþi ies în cale? De ce nu te
bucuri de propriile realizãri? Acestea sunt între-
bãri pe care þi le vei adresa, dar îþi vor fi ºi
adresate. În orice caz, luna aprilie nu este toc-
mai cea mai beneficã lunã a ta.
Balanþa

Înveþi cã este necesar sã faci sacrificii pentru
a menþine în parametri optimi relaþiile: atât pe
cele de prietenie, cât ºi pe cele amoroase. În
aprilie înveþi lucruri noi ºi îþi dai seama cã este
necesarã ºi o dozã de maturitate din când în
când.
Scorpion

Începi sã-þi selectezi mai bine prietenii, cãci
te-ai lovit de unele impedimente, cât ºi de deza-
mãgiri. Îþi dai seama cã nu este în regulã sã
acorzi încredere orbeºte unor persoane care
doar ce au apãrut în viaþa ta. Eºti din ce în ce
mai selectiv.
Sãgetator

Cele mai seminifcative schimbãri din viaþa
noastrã se produc atunci când nu mai avem
rãbdare sã aºteptãm dupã ceilalþi ºi decidem sã
ne urmãm calea, iar la acest punct ai ajuns tu
acum. În sfârºit, pui punct unui capitol dificil
din viaþa ta.
Capricorn

Nu îþi este teama de competiþie, din contra,
chiar lucrezi mai bine sub o astfel de presiune.
Acum este momentul sã dovedeºti asta. Cu
toate acestea, încã ai îndoieli ºi lipsa de încre-
dere în prorpiile forte. Încearcã sã renunþi la
lucrurile sau persoanele care te demoralizeazã.
Vãrsator

Lucrurile nu sunt aºa cum credeai, motiv
pentru care starea ta de spirit are de suferit. Cu
toate acestea, ºtii cã adevãrul dureros este mai
bun decât o minciunã care sunã bine, motiv
pentru care îþi vei reveni rapid din starea în
care ai cãzut.
Peºti

Te simþi „testat” ºi sub presiune, iar astfel de
percepþii încep sã te afecteze. Nu toate lucrurile
sunt atât de rele pe cât le vezi tu ºi nici nu vor
dura o veºnicie. Ia o gurã mare de aer ºi con-
frutã problemele care se tot ivesc.

jurnalul.ro/horoscop

HOROSCOP APRILIE 2018În prima vineri dupã Paºte, IZVORUL TÃMÃDUIRII, 
O SÃRBÃTOARE ÎNCHINATÃ MAICII DOMNULUI

Sãrbãtoarea aminteºte creºti-

nilor de o minune sãvârºitã de Mai-

ca Domnului, în secolul V. 

De Izvorul Tãmãduirii în biserici

are loc slujba de sfinþire a apei ºi se

fac pelerinaje în locurile unde se

aflã izvoare ºi fântâni tãmã-

duitoare. 

Agheazma este bãutã dimineaþa,

pentru a întãri trupul ºi sufletul.

Minunea s-ar fi petrecut în se-

colul V, când Fecioara Maria s-a

arãtat viitorului împãrat bizantin

Leon într-o pãdure din apropierea

Constantinopolului ºi i-a arãtat un

izvor cu apã tãmãduitoare care i-a

redat vederea unui orb ºi a vinde-

cat pe mulþi bonlavi. 

Ajuns împãrat, Leon a construit

pe acel loc o bisericã închinatã

Fecioarei Maria ºi care a primit hra-

mul „Izvorul Tãmãduirii”.

Apa izvorului l-a vindecat de o

boalã grea ºi pe împãratul

Justinian, care a ridicat drept

mulþumire o bisericã ºi mai mare.

Biserica existã ºi astãzi la Istanbul

ºi pãstreazã în subsol izvorul cu

apã cãruia s-au vindecat mulþi bol-

navi, ºi aici se adunã mii de pele-

rini în fiecare an.

Izvorului Tãmãdurii, spune

Biserica, este o preînchipuire a

Maicii Domnului, Izvorul cel viu al

mântuirii noastre.

Credinþa spune cã dacã se bea

apã sfinþita în aceastã zi, oamenii

se înzdrãvenesc ºi sunt protejaþi de

boli pentru întregul an.

Gospodarii aruncã apa sfintiþã ºi

peste vite pentru ca acestea sã fie

sãnãtoase ºi sã lucreze cu spor la

lucrarile agricole.

Cu apa sfintita se stropesc grã-

dinile ºi livezile pentru a avea un

an bogat, ºi pentru a proteja

recoltele de efectele grindinei.

În aceastã zi, în toate bisericile

au loc slujbe de sfinþire a apei, sau

aghiazma - un termen de origine

greacã care însemnã deopotrivã ºi

lucrarea de sfinþire a apei ºi rezul-

tatul ei, apa sfinþitã.

Cu ocazia aceastei sãrbatori, se

fac pelerinaje la biserici, mânãstiri

ºi locuri sfinte, în special acolo

unde se aflã izvoare ºi fântâni

tãmãduitoare.

Izvoare tãmãduitoare se aflã
ºi la Mânastirea Ghighiu, la

Horãicioara în Neamt, la Mânãs-

tirea Brâncoveanu ºi Mânãstirea

Bucium din judeþul Braºov,

Mânãstirea Prislop din judeþul

Hunedoara.

De asemenea un izvor tãmã-

duitor este ºi la Mânãstirea

Dervent, judeþul Constanþa, pe

locul unde sfântul Apostol Andrei

a fãcut o minune.

O prãjiturã cu iaurt ºi friºcã pentru Sãrbãtorile Pascale 
INGREDIENTE

– 250 g piºcoturi

– 150 g almette cu smântânã

– 150 g zahãr pudrã

– esenþã de vanilie

– 200 ml friºcã lichidã

– 500 g iaurt cu piersici

– 2 plicuri gelatinã granule

– 700 g compot piersici

– 100 ml friºcã

MOD DE PREPARARE

Tapetãm o formã de chec cu folie

alimentarã. Piºcoturile le trecem

prin sucul stors din compot ºi cu ele

tapetãm marginile formei de chec.

Tãiem puþin din fiecare piºcot.

Gelatina se pune în 200 ml suc
din compot, timp de 10 minute, apoi
o topim pe foc mic, fãrã a o da în clo-
cot.

Crema de branzã cu smântanã o
amestecãm cu zahãrul pudrã,
adãugãm apoi esenþa de vanilie, 
iaurtul de fructe (cine doreºte poate
pune în iaurt, piersici din compot
tãiate mãrunt), gelatina topitã
ºi frisca bãtutã spumã.

Crema obþinutã o
turnãm în formã de
chec tapetatã cu
piºcoturi. Peste
cremã aºezãm din
nou piºcoturi ºi
dãm la frigider de
seara pânã dimi-
neaþa sau cel puþin
pentru 4 ore.

Rãsturnãm invers pe un platou.
Decor: piersicile din compot le

tãiem felii ºi le aºezãm pe prãjiturã. 
Friºca o mixãm spumã tare ºi

decorãm prãjitura cu ea, dupã cum
doreºte fiecare. 

(www.bucataras.ro)
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Pe lângã surpriza de a
avea în mijlocul lor echipa-
je de poliþie, care le-au stat
la dispoziþie pentru mai
bine de o orã, cei 30 de

copii s-au bucurat sã simtã
cã poliþiºtii sunt oameni
dispuºi sã îi ajute, care îi
susþin în drumul cãtre un
trai demn ºi responsabil. 

Totodatã, alãturi de
autospecialele cu girofar,
am fost însoþiþi ºi de o
autoutilitarã, încãrcatã atât
cu jucãrii ºi rechizite, spre
bucuria celor mici, cât ºi
cu alimente ºi produse de
uz casnic, necesare
gospodãririi centrului de
servicii sociale.

Copiii nu au scãpat
ocazia sã ne ureze un sin-

cer ”la mulþi ani”, amintin-
du-ºi cã, în urmã cu douã
zile, alãturi de sãrbãtoarea
Bunei Vestiri, am celebrat
Ziua Poliþiei Române. 

Aceiaºi copii nu au
uitat de frumoasa expe-
rienþã pe care le-am oferit-o
anul trecut, când, tot cu
ocazia Zilei Poliþiei
Române, au fost în vizitã la
sediul I.J.P. Prahova, unde
s-au bucurat sã experi-
menteze o zi alãturi de
poliþiºti cu diferite specia-
lizãri.

Marþi, 27 martie a.c.,

poliþiºtii prahoveni au

vizitat Centrul de zi

pentru copii ”Sfântul

Stelian”.

Poliþiºtii prahoveni 
au fost alãturi de
copiii din Centrul
”Sfântul Stelian” 
Urlaþi  

În aceastã sãptãmânã
cerul este deschis, pânã
la Ispas. Cine moare e
fericit, cãci merge drept
la Dumnezeu.

Creºtinii intrã în Sãptã-
mâna Luminatã, în care
toate slujbele din biserici
se referã la Învierea lui
Iisus Hristos ºi în care nu
se þin nunþi.

În prima zi, astãzi, este
Lunea Albã în care, în
unele zone din þarã bãr-
baþii merg la udatul cu apã
sau cu parfum al femeilor.

Tot în aceste zile este
respectat în unele locuri,
alergatul cu pasca.

Marþi femeile fac po-
meni pentru cei trecuþi la
Domnul.

Miercuri, tot femeile nu
au voie sã lucreze la câmp,
ci doar bãrbaþii. Ele strâng
însã vlãstari de alun,
buciumei.

Joi, numitã ºi Joia

Verde, femeile dau foc
vlãstarelor de alun.

Vineri este Izvorul Tã-
mãdurii de unde se va
lua Agheazma Micã.

Toate apele sunt sfin-
þite; cine bea apã ºi se
spalã în aceastã zi pe
pãrþile bolnave ale corpu-
lui, se însãnãtoºeºte. Iz-
vorul Tãmãduirii a fost
locul care, binecuvântat de
Domnul Iisus, a vindecat
pe mulþi bolnavi. Maica

Domnului, în apropiere de
Ierusalim, a fãcut un puþ. În
ziua aceasta iese apã ºi
care bea se tãmãduieºte;
dacã cade vreun om în el,
apa îl scoate afarã, ca sã nu
se strice. 

Oamenii care beau
agheasmã din aceasta ºi
sunt bolnavi se vindecã. 

Vinerile dupã Paºti
(Vinerile Scumpe) sunt
niºte sfinte mai mari ca
toate vinerile de peste
an, lãsate de Dumnezeu. 

Aceste vineri dupã
Paºti sunt þinute de femeile
în vârstã ca duminicile. Ele
cred cã, dacã vor lucra în
ele, n-au la ce mai muri.
Dacã le serbeazã ºi se
roagã la acele vineri, sfin-

tele vineri mijlocesc la
Dumnezeu sã le introducã
în rai.

Duminica Tomii va încheia
Sãptãmâna Luminatã.

Cunoscutã mai ales
sub numele de Duminica
Tomei, este o sãrbãtoare
consacratã morþilor. 

Tocmai de aceea, sub
numele de Paºtile Mici sau
Paºtile Morþilor, reprezintã
o prelungire a sacralitãþii
sãrbãtorii Învierii, un ecou
al acesteia în cealaltã lume. 

Obiceiuri: 
Pomenirea morþilor –

pentru cei înecaþi. Spre
aceastã zi se aprinde o
lumânare ºi se pune la
pãmânt, ºi toate sufletele
care s-au înecat fãrã voie
se strâng împrejur.

Sãptãmâna Luminatã  - prima sãptãmânã dupã Paºti  

Cuvântul „Paºte” în traducere din
limba ebraicã înseamnã trecere, trecere
pe alãturi sau izbãvire de primejdie. Din
Vechiul Testamentul cunoaºtem cã
Moise, dupã porunca lui Dumnezeu, a
îndreptat „zece pedepse” asupra
Egiptului, ca sã-l facã pe faraon sã
elibereze poporul evreu din robie. 

A zecea pedeapsã a fost cea mai
cruntã. Noaptea îngerul Domnului 
i-a rãpus pe toþi cei întâi-nãscuþi din
Egipt, de la oameni pânã la animale. El a
ocolit numai casele cu uºile însemnate.
În ajun Dumnezeu le-a poruncit evreilor
sã înjunghie mieii ºi sã ungã uºorii
uºilor cu sângele acestora. 

Paºtele din Vechiul Testament a
preînchipuit Paºtile nostru creºtinesc,
din Noul Testament. Precum atunci
moartea a trecut pe alãturi de casele
evreilor, iar ei au fost eliberaþi din robia
egipteanã ºi au primit pãmântul fãgã-
duit, la fel ºi de Paºtile creºtinilor,
Învierea Domnului Iisus moartea
veºnicã a trecut pe alãturi de noi:
Hristos Cel Înviat, eliberându-ne din
robia diavolului, ne-a dat viaþã
veºnicã.

Cum ºi cât timp 
se sãrbãtoresc Sfintele
Paºti?

Bucuria Învierii Luminate a
Domnului Iisus Hristos nu poate
încãpea într-o singurã zi. 

De aceea, s-a stabilit o prãznuire
deosebitã pe parcursul întregii sãp-
tãmîni, care se numeºte Sãptãmîna
Luminatã. 

Zilele acestei sãptãmîni se numesc
Lunea Luminatã, Marþea Luminatã,
Miercurea Luminatã º.a.m.d. 

Sãrbãtorirea Sfintelor Paºti
dureazã 40 de zile, pînã la Înãlþarea
Domnului. 

Adicã 40 de zile, timp cât Domnul
Iisus Hristos Cel Înviat din morþi s-a aflat
pe pãmânt. În Rusia, pânã la revoluþie,
zilele Sãptãmânii Luminate erau zile de
odihnã. În popor se zicea cã în aceste
zile oamenii nici nu semãnau în câmp.
Creºtinii se duceau în ospeþie unii la alþii
ºi împãrtãºeau bucuria pascalã. Dar nu
uitau nici de cei nevoiaºi. Ei vizitau
închisorile ºi spitalele, împãrþeau mân-
care ºi bani sãracilor.

Ce semnificã 
cuvântul „Paºte”?
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