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Au început lucrãrile de
reparaþii pe strãzile din Urlaþi.
Acestea se desfãºoarã în cadrul
contractului cadru subecvent de
întreþinere a strãzilor din locali-
tate încheiat de cãtre adminis-

traþia localã. Sunt cuprinse, anul
acesta, în program, strãzile Tudor
Vladimirescu, Crivãþ, Crizan-
temelor ºi Primãverii. 

Lucrãrile constau în frezarea
stratului vechi de asfalt, ridicarea
la nivel a capacelor de canalizare
acolo unde este nevoie, amor-
sarea suprafeþelor ºi turnarea
unui nou strat de asfalt. Valoarea
maximã a contractului subsecvent
este de 456.472,65 lei cu TVA. 

Siguranþa în ºcoli
constituie o 
prioritate pentru
Poliþia Localã
URLAÞI

Din agenda Consiliului Local 
al oraºului Urlaþi

Sâmbãtã, 12 mai -
MARATONUL

VINULUI, 
ediþia 2018

Ajuns la a opta ediþie,
Maratonul Vinului este
primul concurs Mountain
Bike cu scop caritabil din
România. 
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a strãzilor din oraº
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400 de copaci 
pe aliniamentul
strãzilor 1 Mai 
ºi 30 Decembrie
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Hotãrârea Consiliului
Local nr. 23 privind rectifi-
carea bugetului general al
unitãþii administrativ-terito-
riale pe anul 2018;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 24 privind modifi-
carea H.C.L.
nr.60/29.06.2017 care modi-
ficã H.C.L. Urlaþi
nr.86/28.08.2008 pentru
constituirea Consiliului de
Administraþie al Clubului
Sportiv Unirea Urlaþi;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 25 privind apro-
barea vânzãrii directe a
unor imobile - teren pro-
prietarilor de locuinþe be-
neficiari ai prevederilor
Legii nr.15/2003 privind
sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei lo-
cuinþe proprietate person-
alã - republicatã;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 26 privind darea
în administrare cãtre
Liceul Teoretic “Brân-

coveanu Vodã” a unor
bunuri din domeniul pu-
blic sau privat al U.A.T.O.
Urlaþi;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 27 privind darea
în administrare cãtre
Grãdiniþa cu Program
Prelungit “Clopoþica” Urlaþi
a unor bunuri din dome-
niu public sau privat al
U.A.T.O. Urlaþi;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 28 privind darea
în administrare cãtre
ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã
Ionescu” Urlaþi a unor
bunuri din domeniul pu-
blic sau privat al U.A.T.O.
Urlaþi;
Hotãrârea Consiliului

Local nr. 29 privind darea
în administrare cãtre
Spitalul Orãºenesc Urlaþi a
unor bunuri din din dome-
niul public sau privat al
U.A.T.O. Urlaþi;

Hotãrârea Consiliului

Local nr. 30 privind

casarea mijloacelor fixe ºi

a obiectelor de inventar

aflate în dotarea Spitalului

Orãºenesc 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 discuþiilor

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

a ziarului PRIMÃRIA URLAÞI VÃ VA RÃSPUNDE.

RAREª D.:

”Am vãzut cã s-au plantat

pomi pe marginea ºoselei de

intrare în oraº. Felicitãri pentru

iniþiativã ºi sperãm sã se prindã

toþi puieþii ºi sã creascã mare.

Puteþi extinde acest program ºi

pe alte strãzi ale oraºului?

Umbra pomilor este necesarã

pietonilor, mai ales vara, când

temperaturile sunt foarte ridicate.”

AURICA B.: 

”Vã propun sã amplasaþi în

zona centralã câteva ciºmele de

unde oamenii sã poatã bea apã

rece acum, când se apropie vara”.

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. 

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

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Primãria Urlaþi vã rãspunde: 

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

Primãria Urlaþi vã rãspunde:

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 pen-
tru patronii de magazine.”

AÞI ÎNTREBAT, PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

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

DIN AGENDA CONSILIULUI LOCAL AL ORAªULUI URLAÞI
29 APRILIE – 

ZIUA 
VETERANILOR 

DE RÃZBOI 
AI ROMÂNIEI
Pe 29 aprilie, veteranii de

rãzboi îi comemoreazã pe militarii
care au cãzut în cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial.

Titlul de ''veteran de rãzboi'' a fost
recunoscut pentru prima data în ziua de
29 aprilie a anului 1902, când regele
Carol I a promulgat, la solicitarea supra-
vieþuitorilor, Înaltul Decret prin care s-a
instituit acest titlu, în conformitate cu
Convenþia Statelor Europene de la
Geneva, în onoarea combatanþilor
acoperiþi de glorie pe redutele
Rãzboiului de Independenþã (1877-1878).

În urma celui de-Al Doilea Rãzboi
Mondial, România a înregistrat peste
900.000 de morþi, rãniþi, dispãruþi, pri-
zonieri ºi invalizi.  Participarea Armatei
Române la cea de-a doua conflagraþie
mondialã a fost extrem de importantã,
ostaºii români sacrificându-se atât în
bãtãliile duse peste hotare, cât ºi în
luptele purtate pentru eliberarea gliei
strãmoºeºti. Basarabia, Bucovina,
Odessa, Kuban, Caucaz, Stalingrad sau
Crimeea, Ungaria, Cehoslovacia, Prut,
Nistru, Valea Prahovei, Dobrogea, Mun-
tenia ºi Oltenia, Bucureºti, Carei ºi Satu
Mare sunt câteva dintre fronturile 
pe care s-au jertfit militarii români.

Hotãrârea
Consiliului Local nr. 31
privind aprobarea plãþii
cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din
cadrul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna
februarie 2018;
Hotãrârea

Consiliului Local nr. 32
privind aprobarea plan-
tãrii de material sãditor
pomicol pe aliniamentele
stradale, domeniu pu-
blic/privat oraº Urlaþi.

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

cu prevederile Legii 

nr. 215/2001 a adminis-

traþiei publice locale,

republicatã, cu modi-

ficãrile ºi completãrile

ulterioare, Art. 45, alin.

(6) („Proiectele de

hotãrâri pot fi propuse

de consilieri locali, de

primar, viceprimar sau

de cetãþeni. 

Redactarea proiectelor se

face de cei care le propun, cu

sprijinul secretarului unitãþii

administrativ-teritoriale ºi al

serviciilor din cadrul aparatu-

lui de specialitate al primaru-

lui.”), în data de 18.04.2018, a

fost primit ºi înregistrat la

Primãria Oraºului Urlaþi, un

Proiect de Hotãrâre din

partea Domnului Consilier

Local, LIVIU DRÃGAN, refe-

ritor la necesitatea finanþãrii

ºi realizãrii obiectivului de

investiþie „Reabilitare ºi

Modernizare Strada

Fundãtura Crizantemelor”. 

Proiectul a fost însoþit

de o Expunere de motive,

precum ºi de o listã cu 

semnãturile unor cetãþeni 

(foto 1).

În aceastã situaþie,
având în vedere 
faptul cã Dl. Drãgan
induce cetãþenii în
eroare, la fel ca ºi 
în cazul strãzii
Narciselor (pentru
care a depus, de ase-
menea, un proiect
similar, în situaþia în
care era, deja, înche-
iat contractul de 
execuþie de lucrãri 
pentru aceastã
investiþie), mã vãd
nevoit sã fac urmã-
toarele precizãri:

 în Lista de investiþii,

anexã la Bugetul Local,

dezbãtut ºi aprobat de cãtre

Consiliul Local Urlaþi, deci,

implicit ºi de cãtre Dl Drãgan,

la Capitolul 84.02, Punctul C

Transporturi, a fost prevãzutã

ºi aceastã investiþie, în faza SF

(Reabliltare ºi modernizare

strãzi faza a- III- a: Arioneºtii

Noi, Liliacului, Lalelor,

Macului, Viorelelor,

Mãceºului, Fundãtura

Crizantemelor, eternitãþii ºi

Cuza-Vodã), urmând ca, ime-

diat dupã finalizarea acestei

proceduri sã se demareze

procedura de atribuire a con-

tractului de proiectare ºi exe-

cuþie a lucrãrii (termen esti-

mat:  Trimestrul IV 2018/

Semestrul I 2019);

 în acest context,

Proiectul de hotãrâre depus

nu îºi justificã necesitatea,

fiind doar un instrument de

inducere în eroare a locuito-

rilor de pe aceastã stradã, dar

ºi a restului cetãþenilor ora-

ºului, în sensul în care Dl

Consilier procedeazã într-un

mod incorect, încearcând sã-ºi

aloce niºte merite necuvenite;

 administraþia localã

încearcã sã-ºi þinã promisiu-

nile fãcute în faþa Dvs. ºi sper

cã am demonstrat acest

lucru!

Primar, 

Marian MÃCHIÞESCU

Precizãri importante cu privire la proiectul  
„Reabilitare ºi Modernizare 

Strada Fundãtura Crizantemelor”

(foto 1)

(foto 1)
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Au fost plantaþi 400 de copaci pe aliniamentul
strãzilor 1 Mai ºi 30 Decembrie

Proiectul de achiziþionare a unui utilaj multifuncþional 
care va fi folosit pentru lucrãri publice este eligibil

Proiectul de achiziþionare
a unui utilaj multifuncþional
care va fi folosit pentru exe-
cutarea de lucrãri publice pe
raza oraºului Urlaþi a fost
declarat eligibil ºi a fost selec-
tat la finanþare.

Proiectul intitulat “Dotarea
cu utilaj multifuncþional a
oraºului Urlaþi, Judeþul Pra-
hova” are o valoare de 81.936
euro. Necesitatea achiziþionãrii
acestui utilaj vine din urmãtorul
considerent: existenþa la nivelul
oraºului Urlaþi a unei reþele de
drumuri orãºeneºti care nece-
sitã în permanenþã lucrãri de
întreþinere în vederea exploa-
tãrii optime. 

Pentru întreþinerea ºi des-
zãpezirea acestor drumuri, Pri-
mãria oraºului Urlaþi alocã
anual la bugetul local sume

importante de bani, care ar
putea fi direcþionate cãtre rezol-
varea altor nevoi ale comu-
nitãþii, dacã ar avea în exploa-
tare un utilaj, respectiv buldoex-
cavator, cu ajutorul cãruia sã
realizeze aceste acþiuni. Lungi-
mea totalã a strãzilor orãºeneºti
este de 97.117,39 m, din care
peste 70 km sunt strãzi asfaltate
ºi restul sunt strãzi pietru-
ite/balastate ºi betonate.

Necesitatea eficientizãrii ac-
tivitãþilor revin Serviciului de
Gospodãrire Comunalã, în vede-
rea menþinerii stãrii de normali-
tate a vieþii locuitorilor oraºului.
Pentru atingerea acestui obiec-
tiv este mai mult decât necesarã
achiziþionarea unui utilaj multi-
funcþional (ex. buldoexcavator
cu multiple dotãri), cu ajutorul
cãruia sã se realizeze activitãþi
ce revin în sarcina Serviciului
de Gospodãrire Comunalã.

Necesitatea achiziþionãrii
unui utilaj multifuncþional, în
vederea asigurãrii urmã-
toarelor tipuri de activitãþi:

 Decolmatarea
ºanþurilor acolo unde existã
posibilitatea inundãrii dru-
murilor orãºeneºti;

 Încãrcat, descãrcat di-
verse materiale (inclusiv
materiale rezultate în urma
operaþiunilor de igienizare a
spaþiilor publice);

 Deszãpezirea strãzilor
principale care deservesc
populaþia oraºului, astfel
încât sã nu se ajungã la blo-
caje;

 Evacuarea apelor plu-
viale;

 Colectarea ºi depoz-
itarea gunoiului menajer;

 Salubrizarea stradalã;

 Îndepãrtarea copacilor
cãzuþi în urma unor furtuni
sau a materialelor care ar
bloca traficul pe drumurile
orãºeneºti;

 Întreþinerea ºi
reparaþia drumurilor
orãºeneºti;

 Amenajarea ºi întreþi-
nerea zonelor verzi ºi a
locurilor de agrement;

 Alte lucrãri specifice
utilizãrii acestui utilaj.

Prin achiziþia unui utilaj mul-
tifuncþional, ca de exemplu un
buldoexcavator cu multiple
dotãri, în oraºul Urlaþi, cu aju-
torul cãruia sã se realizeze acti-
vitãþi ce revin în sarcina
Serviciului de Gospodãrire Co-
munalã,  nu se vor mai aloca
sume de bani la bugetul local
pentru rezolvarea unor nevoi

ale comunitãþii care se pot rezol-
va cu acest utilaj. 

Aceste sume de bani pot fi
direcþionate cãtre alte nevoi ale
comunitãþii.

Numarul de locuitori de-
serviþi de proiect sunt locuitorii
oraºului Urlaþi, în numar de
10.541 de locuitori, conform Re-
censãmântului efectuat în 2011.

Utilajul va avea accesorii
incluse:

- Lamã de zãpadã;
- Tocãtor de vegetaþie;
- Cupã;     
- Cupa trapez;
- Forezã de pãmânt.

Pãstrarea curãþeniei - 
o responsabilitate a tuturor

Ziua Eroilor, sãrbãtoare
naþionalã a poporului ro-
mân, este celebratã în fie-
care an, de Ziua Înãlþãrii
întregirea neamului. 

Sã ne înclinãm ºi noi toþi
cu adâncã emoþie ºi respect,
în faþa jertfei celor care au

fãurit poporul român ºi au
apãrat cu preþul vieþii lor
graniþele Patriei ºi sã presã-
rãm pe mormintele ºi la mo-
numentele eroilor, lacrimile
recunoºtinþei, aprinzând, tot-
odatã, o lumânare care sã le
lumineze calea în veºnicie!

Înãlþarea Domnului – 
Ziua Eroilor (17 mai)

În acest sens sunt luate unele mãsuri
privind participarea cetãþenilor la realizarea
acþiunilor de înfãptuire ºi pãstrare a curãþe-
niei în localitate, obligaþiile instituþiilor 
publice ºi ale agenþilor acestora.

 Mobilizarea cetãþe-

nilor pentru efectuarea

curãþeniei în propriile

gospodãrii, curþi, grãdini ºi

împrejurãrile acestora;

 Curãtarea ºanturilor

existente ºi decolmatarea

podeþelor pentru asigurarea

scurgerii apelor din precipi-

taþii abundente;

 Lucrãri de întreþinere

ºi curãþenie în incinta ºi în

curtea ºcolilor, piaþã, par-

cãri, staþii de autobuze;

Alte activitãþi de

interes ºi utilitãþi publice.

Mai mult verde pentru oraºul Urlaþi

Mai mult verde pentru oraºul
Urlaþi. Dupã ce s-au efectuat
lucrãrile de modernizare a
strãzilor 1 Mai ºi 30 Decembrie,
administraþia localã a luat
decizia ca pe aliniamentul aces-
tor strãzi, în spaþiile verzi create
pe marginea strãzilor, sã fie plan-
taþi 400 de arbori, la distanþe de
cca. 3,5 – 5 m. 

Vorbim de circa 400 de arbori
pentru aliniamentul stradal, din

specia „PLATANUS ACERIFO-
LIA”, care au rãdãcina pivotantã
ºi care se preteazã la alinia-
mente stradale.

Platanul este un arbore de
talie înaltã, decorativ ºi maiestu-
os, are tulpina scurtã, groasã,
dreaptã, iar coroana are ramuri
groase întinse, fiind larg dez-
voltatã. 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 (poliachena) de 2-3
cm cu un peduncul de 15 cm, se
coc toamna ºi rãmân peste iarnã
pe arbore, fiind deosebit de de-
corative. Acest arbore se
preteazã pentru aliniamentele
stradale, fiind nepretenþios ºi
rezistent la climatul urban.
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Director Profesor,
Mãdãlina LEFTER

E ste mai mult ca necesar
sã începem prezentarea

acestui proiect prin definirea
conceptului nucleu - Stem - este
un acronim care vine de la
cuvintele englezeºti Science,
Technology, Engineering ºi
Mathematics, care se traduc
prin ªtiinþã, Tehnologie, Ingine-
rie ºi Matematicã. 

Astfel, STEM include un
curriculum bazat pe ideea de
educare a elevilor cu ajutorul a
patru discipline diferite. Acest
concept a apãrut cã urmare a
faptului cã în ultimii ani s-a
observat la nivel mondial, deci
ºi în þara noastrã, o scãdere în-
grijorãtoare a interesului ele-
vilor pentru domeniul ºtiinþei.
Astfel, au fost concepute pro-
grame care încurajeazã elevii sã
descopere lumea fascinantã a
ºtiinþelor exacte.

În cadrul Liceului Teoretic
Brâncoveanu Vodã Oraºul
Urlaþi, acest program de finan-
þare pentru proiecte care ajutã
profesorii ºi elevii sã îºi redes-
copere pasiunea pentru ºtiinþe
ºi tehnologie, a gãsit drumul
deschis, deoarece de mai bine
de 4 ani, în unitatea noastrã
existã un club de ºtiinþã,
coordonat de doamna profe-
soarã David Laura.

Proiectul ºi-a propus înfiin-
þarea unui spaþiu destinat dez-
voltãrii educaþiei STEM în care
sã se desfãºoare activitãþi ale
educaþiei formale, cât ºi nonfor-
male, conºtientizând în egalã
mãsurã elevii, profesorii ºi pã-
rinþii cã participarea la acest
program implicã din partea ce-
lor care „îndrãznesc“ sã folo-
seascã la maximum materia
cenuºie: gândire criticã, rezolva-
re a problemelor, colaborare,
spirit de echipã, leadership prin
influenþã, educaþie, flexibilitate,
adaptabilitate, spirit de iniþia-
tivã, antreprenoriat, accesare ºi
analiza informaþiei, curiozitate,
inovare ºi creativitate, implicare
activã, interdisciplinaritate, mo-
tivaþie intrinsecã, comunicare
eficientã scrisã ºi oralã.

Amenajarea laboratorului
STEM s-a realizat într-o sala de
clasã care a fost transformatã
într-un laborator STEM. 

Acþiunile au presupus
refacerea instalaþiei electrice,
montarea jaluzelelor ºi a unui
aparat AC. S-a dotat sala cu 2
table, un avizier de plutã, un
flipchart, imprimantã, boxe. S-a
achiziþionat un laptop ºi s-a
montat videoproiector.

Odatã cu inaugurarea labo-
ratorului, în prezenþa reprezen-
tanþilor de la Fundaþia Co-
munitarã Prahova ºi OMV, s-au
reunit membrii proiectului, pro-
fesori ºi elevi. 

Prof. David Laura, coordona-
tor de proiect, a prezentat obiec-
tivele proiectului ºi calendarul
evenimentelor din proiect.

Lansarea s-a fãcut odatã cu
prima activitate din calendarul
anunþat ºi anume: Concursul
de eseuri “ªtiinþa ºi viaþa
cotidianã” ºi concursul de de-
sene “ªtiinþa ºi arta”, activitate
coordonatã de profesor de lim-
ba ºi literatura românã Lefter
Mãdãlina. Elevii talentaþi au
fost premiaþi cu o excursie de
studiu din cadrul proiectului.

Un alt eveniment al proiectu-
lui, ”Minunile ºtiinþei, ºtiinþa
de a face minuni”, a fost coor-
donat de dna. profesor de
biologie Manea Camelia îm-
preunã cu 13 elevi de la clasa a
X-a B. La activitatea a participat
ºi dna. Dãniþã Bianca din
partea Fundaþiei Comunitare
Prahova. Au fost invitaþi 36 elevi
din clasa a VII-a A. 

S-au prezentat experimente
spectaculoase printre care:
Vulcanul, Vezuviul în laborator,
Lumini în eprubetã, Pasta de
dinþi pentru elefanþi, Spiritul din
balon, Lapte în culori.

Aºa cum este ºtiut noþiunile
asimilate sunt aprofundate prin
contactul direct cu realitatea.
Astfel, un alt eveniment din
cadrul programului a fost o
excursie de studiu la Bucureºti.

La excursie au participat 35
de elevi: membrii Cercului de
ºtiinþã, elevi ai clasei a X-a B 
(profil ºtiinþe ala naturii), impli-
caþi în activitãþile proiectului.

Aceºtia au fost însoþiþi de 3
profesori. S-au vizitat Muzeul
Naþional Tehnic ”Dimitrie Leo-
nida ºi Casa experimentelor. La
muzeul tehnic, timp de 2
ore,elevii au fost ghidaþi în
lumea ºtiinþei de cãtre  un
muzeograf, care le-a oferit expli-
caþii amãnunþite despre impor-
tantele invenþii ale omenirii. 

La Casa experimentelor ele-
vii au participat la o serie de
activitãþi interactive, experi-
mente ce le-a stârnit curiozi-
tatea ºi dorinþa de a rãspunde la
numeroase întrebãri legate de
ºtiinþã.

Activitatea ”Chimia distrac-
tivã” a fost susþinutã de dna.
Profesor de chimie Ghiþã
Ioana împreunã cu 10 elevi de
la clasa a XII-a B. 

Au participat 27 elevi de la
clasa a IV-a C însoþiþi de dl.
învãþãtor Dinu Costin. 

La activitatea a participat ºi
dna. Dãniþã Bianca din partea
Fundaþiei Comunitare Prahova.
Elevii clasei a IV-a, împãrþiþi în
grupe ºi sub îndrumarea cole-
gilor mai mari, au efectuat o
serie de experimente: filtrarea
unui amestec eterogen sulf-apã,
filtrarea unui amestec eterogen
hidroxid de cupru-sulfat de
sodiu, cristalizarea sãrii geme,
amestecarea soluþiilor de clo-
rurã de mercur cu soluþie de io-
durã de potasiu. Dna. prof.
Ghiþã Ioana a efectuat experi-
mente spectaculoase precum:
reacþia sodiului cu apa, reacþia
potasiului cu apa, reacþia de
ardere a magneziului, reacþia
dintre amoniac ºi acid
clorhidric, reacþia de descom-
punere a dicromatului de amo-
niu.

Nu mai puþin interesantã a
fost activitatea ”Micul fizician”

ce a fost susþinutã de dna. profe-
sor de fizicã David Laura împre-
unã cu elevii cercului de ºtiinþã
(16 elevi de la clasele IX,X,XI). 

Au participat 35 de elevi de
la clasa a V-a A însoþiþi de dna.
Prof. diriginte Purcaru
Mihaela. Elevii de liceu au
antrenat pe colegii lor mai mici
în o serie de experimente intere-
sante precum: Lampa cu lavã,
Arderea spirtului, Candela care
absoarbe apa, ºerpiºorii colo-
raþi, Mic, transparent ºi cel mai
rezistent, Curcubeul, Apa care
sfideazã gravitaþia, Balerine dan-
satoare, Iluzii optice, Centrul de
greutate, Sticla cu laser. 

Dna. David Laura a prezen-
tat cateva experimente atrac-
tive: cum miºcãm corpuri de la
distanþã, cum putem sã facem
fulgere, fluidul magnetic. S-au
realizat, cu ajutorul celor mici,
peste 10 montaje electronice:
sonerie, difuzor, numãrãtor,
becuri cu led, alarmã. O parte
din materiale au fost realizate
de elevii cercului de ºtiinþã pre-
cum: tablã joc din lexan cu bile
ºi magneþi, planºe pentru iluzii
optice, balerina dansatoare.
Folosind kit-ul ”WOW ce COOl
a apa!” s-au realizat o serie de
experimente cu apã. Printr-o
prezentare pps, elevii au
descoperit o serie de curiozitãþi
legate de apã. La sfârºitul acti-
vitãþii micii invitaþi au fost
provocaþi sã rãspundã la cãteva
întrebãri legate de ºtiinþã.

O altã excursie de studiu a
fost cea de la Mãgurele ºi
Bucureºti unde au participat 30
de elevi însoþiþi de 3 profesori. 

S-au vizitat urmãtoarele
obiective: Institutul Naþional de
Cercetare Dezvoltare pentru
Fizica Laserilor Plasmei ºi
Radiaþiei, Facultatea de fizicã,

IFIN-HH (Laserul de la
Mãgurele), Facultatea de biolo-
gie. Pe o duratã de 3 ore elevii
au vizitat departamentele de
cercetare, laseri ºi creºtere de
cristale din INFLPR. A urmat
vizita la Facultatea de fizicã
unde domnul prodecan a fãcut
o amplã ºi interesantã prezen-
tare a facultãþii. Excursia pe
Platforma Mãgurele s-a încheiat
cu vizita Laserului de la IFIN,
unde li s-a prezentat elevilor cel
mai mare laser din Europa.

În final, putem observa feed-
bakul imediad al beneficiarilor
direcþi ai educaþiei, elevii.
Astfel, într-o discuþie cu aceºtia
am aflat: Prin intermediul aces-
tui proiect, desfãºlurând activi-
tãþi experimentale cu elevi ai
claselor a IV-a ºi   a V-a, am avut
ca scop creºterea interesului ºi
a curiozitãþii acestora legate de
tainele ºtiinþei. Odatã cu ei, 
m-am bucurat ºi eu de rezul-
tatele obþinute. Experimentele
ne ajutã sã devenim mai atenþi
la detalii, sã dezvoltãm o
gândire logicã ºi creativã. ªtiinþa
reprezintã o provocare, dar toto-
datã ne ajutã sã facem lucrurile
dificile uºoare, sã înþelegem de
ce se produc anumite fenomene
ºi ce efect au. Spiritul uman
cautã mereu sã descopere ceva
nou, avansând în complexitate,
oferind un orizont al posibilitã-
þilor care se lãrgeºte. Existã o
mulþime de lucruri pe care nu le
ºtim sau pe care nu le înþelegem
legate de ºtiinþã. Arãtându-i unui
copil atras de o lume necunos-
cutã lui un motor homopolar (o
baterie pusã pe un magnet, ce
face o sârmã de cupru sã se
roteascã), deºi nu i-am putut
explica în termeni fizici de ce
are loc acea miºcare, bagajul lui
de cunoºtinþe nepermiþându-i sã
înþeleagã ce este un câmp elec-
tromagnetic, am vãzut dorinþa
lui de a cerceta, pentru ca într-o
bunã zi sã fie capabil sã priveas-
cã acel mic motor ca un rezultat
al legilor fizicii, ºi nu doar o
“magie”, cum a considerat
acum. (eleva: Sîrbu Oana, clasa
a X-a B).

Ne dorim sã continuãm
„reforma lentã” pentru ca elevii
urlãþeni sã devinã interesaþi de
domeniul STEM ºi sã ur-
mãreascã din pasiune sã-ºi dez-
volte o carierã în inovaþie ºi
tehnologie.

Vrem sã oferim elevilor alter-
native inovatoare pentru a-i
ajuta sã înþeleagã utilitatea noþi-
unilor învãþate în diferite con-
texte cotidiene cu care se con-
fruntã.

PROIECTUL ªTIINÞESCU – CHEIA DE AZI 
PENTRU SPECIALIÃTII STEM DE MÂINE
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Dragi copii:
• Nu folosi un limbaj violent ºi nu

rãspunde agresiv la provocãri. 
• Dacã atingi sau împingi involuntar

pe cineva, prezintã-i scuzele ºi nu te
gândi la ceea ce alþii pot sã creadã
despre tine. 

• Mergi la un adult (profesori sau
pãrinþi) ºi solicitã sprijin ori de câte ori
eºti ameninþat sau ºicanat de alþi colegi. 

• Dacã intri într-o disputã cu un alt
coleg, încearcã sã rezolvi conflictul prin
discuþii, nu prin violenþã! 

• Dacã eºti agresat, strigã ºi

alerteazã persoanele din jur, fãrã nici o
reþinere; o asemenea reacþie îl poate
determina pe agresor sã te lase în pace. 

• Semnaleazã personalului de secu-
ritate sau cadrelor didactice prezentã
în ºcoalã sau în jurul acesteia a unor
persoane necunoscute cu comporta-
ment agresiv.

• Pentru protejarea bunurilor per-
sonale, nu le afiºaþi nici la ºcoalã, nici
pe stradã; 

• Evitaþi sã aveþi la ºcoalã sume mari
de bani sau telefoane performante, aces-
tea fiind foarte tentante; 

• Fii atent atunci când îþi alegi pri-
etenii! Evitã tovãrãºia persoanelor vio-
lente sau cu un comportament indecent. 

• Nu accepta propunerile cu-
noscuþilor de a participa la anumite „dis-
tracþii”: consum de alcool, jocuri de
noroc, distrugeri, violente verbale ºi fi-
zice. 

• Fii prudent în relaþiile cu per-
soanele nou cunoscute sau cunos-
cute întâmplãtor, pentru a nu fi
manipulat sã comiþi infracþiuni sau sã
devii victima acestora. 

• Nu ezita sã anunþi Poliþia ori
de câte ori sesizezi comiterea unor
infracþiuni! Nimeni nu are dreptul sã
vã ameninþe sau sã vã vorbeascã urât.
Spuneþi-le imediat profesorilor sau
pãrinþilor dacã vã simþiþi agresaþi în
vreun fel!

Pentru Poliþia Localã URLAÞI, siguranþa în ºcoli constituie 
o prioritate.   Astfel, politiºtii în parteneriat cu autoritãþile publice 
cu atribuþii în domeniu ºi cu unitãþile de învãþãmânt vor continuã sã
acþioneze pentru îmbunãtãþirea siguranþei ºcolare.

ATENÞIE!!!
Responsabilitatea 

pentru siguranþa elevilor

revine tuturor: POLIÞIªTI,

AUTORITÃÞI LOCALE, 

PROFESORI ªI PÃRINÞI.

Sunaþi la 112 
dacã sunteþi în pericol

sau martorul unei
infracþiuni!

Stimaþi pãrinþi:

• Încurajaþi-vã copilul sã vã
povesteascã ce prieteni are, cu
ce probleme se confruntã ºi cum
îºi petrece timpul liber! 

• Petreceþi cât mai mult timp
împreunã ºi fiþi dumneavoastrã
înºivã un bun exemplu! 

• Implicaþi-l în activitãþi
sportive sau artistice, în funcþie
de aptitudini! Nu îl lãsaþi sã
petreacã prea multe ore în faþa
calculatorului ºi nu-i permiteþi sã
stea seara, afarã, pânã la ore
târzii!

Siguranþa în ºcoli constituie 
o prioritate pentru Poliþia Localã

31 mai - Ziua Mondialã fãrã Tutun   
Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii

a declarat aceastã zi, "Ziua
Mondiala fãrã Tutun"  în anul 1987
într-o iniþiativã de a atrage atenþia
asupra pericolul utilizãrii tutunului 
pentru societate, nu numai pentru
fumãtori.

Fumatul este principala cauzã a
infarctului. Începând cu primul fum
inhalat, inima începe sã batã mai re-
pede, vasele de sânge se contractã,
ducând la creºterea tensiunii arteri-

ale ºi forþând cordul sã munceascã
mai mult. 

ªi funcþionarea plãmânului e
afectatã de fumat. ªansa de a dez-
volta cancer pulmonar este de 20
de ori mai mare decât la un
nefumãtor.

Nu numai cancerul pulmonar
ori bolile de inimã provoacã pro-
bleme serioase de sãnãtate, ci ºi
alte afecþiuni cum ar fi: psoriazis,
cataractã, pierderea auzului, carii

dentare, ulcer gas-
tric, osteoporozã,
riduri, etc... 

Serviciul Voluntar pentru Situaþii de Urgenþã 

SEMNIFICAÞIA CODULUI  DE CULORI PENTRU AVERTIZÃRILE  HIDROMETEOROLOGICE
Mesajelor de avertizare în

cazul ploilor importante canti-
tativ pot fi urmãtoarele:

1. COD PORTOCALIU:
a) se prevãd precipitaþii intense ce

pot afecta activitãþile socio-economice;

b) sunt posibile inundaþii importante

în zone cu risc ridicat de inundaþie, în

bazinele hidrografice ale zonelor respec-

tive;

c) se pot produce cantitãþi impor-

tante de precipitaþii în timp scurt, ce pot

provoca local viituri pe râurile mici;

d) risc de deversare a reþelelor de

canalizare;

e) condiþiile de circulaþie rutierã pot

deveni dificile pe drumurile secundare

ºi se pot produce perturbãri ale trans-

portului feroviar;

f) se pot produce întreruperi ale ali-

mentãrii cu energie electricã.

2 . COD ROªU:
a) se apreciazã precipitaþii foarte

intense ce pot afecta activitãþile socio-

economice pe o duratã de câteva zile;

b) sunt posibile inundaþii deosebit de

importante, inclusiv în zonele cu risc

scãzut de inundaþii ºi în bazinele hidro-

grafice ale zonelor respective;
c) se pot produce acumulari foarte

importante de precipitaþii  pe intervale
scurte de timp, ce pot provoca local vii-
turi rapide pe râurile mici ºi scurgeri pe
versanþi;

d) condiþiile de circulaþie rutierã pot
deveni foarte dificile;

e)  risc ridicat de deversare a reþelei
de canalizare;

f) se pot produce întreruperi de
duratã ale alimentãrii cu energie elec-
tricã. 

Pe 23 aprilie, creºtinii îl celebreazã pe Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul de biruinþã

Tuturor celor care poartã acest nume 

La mulþi ani! 
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www. urlati-ph.ro

Toate informaþiile 
de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, siteul ofi-
cial 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 dez-
voltare 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:
str. 23 August nr. 9, cod 106300

JUD. PRAHOVA

Telefon: 0244 271.429

Fax: 0244 270.010

Berbec
Luna mai  îþi poate aduce o creºtere
salarialã, câºtiguri suplimentare sau
veºti bune legate de bani. Daca eºti
convins cã meriþi mai mult pentru
munca ta, este momentul sã ceri
mai mult. Berbecii celibatari îºi gã-
sesc perechea.
Taur
Situaþia financiarã nu este foarte
clarã, fii mai atent ce faci cu
resursele de care dispui. Nu este
cazul sã-þi faci planuri mari ºi este
indicat sã fii precaut, pentru cã eºti
mai predispus la pierderi din cauza
neatenþiei. Tauri reuºesc sã îºi
reevalueze mariajul ºi sã devinã
mai conºtienþi de ceea ce nu
funcþioneazã în viaþa de cuplu.
Gemeni
Banii îþi pot scãpa cu uºurinþã print-
re degete, mai ales dacã te laºi influ-
enþat de alþii, în special de prieteni.
Anumite beneficii aºteptate cu
nerãbdare ar putea sã întârzie, aºa
cã este recomandat sã te descurci
cu cât ai în portofel. Gândul îþi stã
mereu la flirt, cuceriri, seducþie, te
bucuri de trecere în ochii sexului
opus.
Rac
La începutul lunii mai, banii nu
sunt atât de mulþi pe cât ai dori ºi,
prin urmare, ai putea fi tentat de
învârteli la limita legii, în special în
ultima decadã. Evitã sã îþi complici
viaþa inutil, pentru ca nu poþi
obþine beneficiile dorite! Dacã
începi sã te simþi sufocat ºi presat
sã te cãsãtoreºti, cere o pauzã!
Leu
Îþi faci un nume, îþi consolidezi
reputaþia socio-profesionalã ºi

deschizi perspective noi spre suc-
cese viitoare. Pe lânga câºtigurile
directe, prin muncã ºi efort, pentru
unii Lei se poate debloca accesul
la finanþãri, la credite, la câºtiguri
prin asocieri. Te avantajeazã acti-
vitãþile de grup, proiectele comu-
ne, activitãþile online, colaborarea
cu firme mari, cu organizaþii etc. 
Fecioara
Se întrevãd câºtiguri importante
din muncã, dar poate ºi prin inter-
mediul unor programe guverna-
mentale ori prin contracte cu stat-
ul. Datoritã realizãrilor profesion-
ale ai putea ajunge celebru sau în
atenþia publicã, devenind astfel
mai încrezãtor în resursele proprii,
în capacitatea de a obþine indepen-
denþã financiarã.
Balanþa
Este recomandat sã-þi faci timp pen-
tru socoteli temeinice ºi sã te
bazezi doar pe ceea ce ai, fãrã sã
faci calcule ipotetice ºi planuri cu
bani pe care încã nu i-ai primit.
Cariera, reputaþia ºi statutul socio-
profesional sunt promiþãtoare
dupã 19 mai, când Venus, îºi
începe tranzitul în casa X. Sporesc
ºansele de a te afirma.
Scorpion

Se creeazã condiþii foarte bune
pentru a semna contracte noi, pen-
tru a face rost de clienþi noi, pentru
a te asocia sau pentru a participa la
investiþii comune. Îþi creºte popu-
laritatea ºi, odatã cu ea, cresc ºi
veniturile.
Sãgetator
Luna mai aduce o serie de teste de
maturitate la capitolul venituri ºi în

ceea ce priveºte gestionarea efi-
cientã a resurselor.
Ambiþiile tale profesionale ºi finan-
ciare sunt mari, dar tinzi sã iei
lucrurile în joacã, sã riºti inutil în
cautarea unor soluþii simple. Este
vremea sã-þi foloseºti creativitatea
ºi sã-þi cultivi talentele.
Capricorn
Din 16 mai, Marte îþi activeazã casa
banilor ºi a resurselor personale,
iar din 21 mai Soarele îþi ilu-
mineazã casa muncii ºi a sãnãtãþii.
Marte ºi Soarele se susþin reciproc,
iar energia lor te conduce spre
decizii profesionale care îþi
sporesc veniturile, spre mai multã
eficienþa ºi harnicie.
Vãrsator
Poate apãrea tendinþa de a ignora
anumite probleme financiare evi-
dente sau de actualitate ºi de a te
concentra inutil asupra unor
proiecte grandioase, cu bãtaie
lungã, dar nerealiste. Oricât de
greu ar pãrea, e ºansa ta sã te afir-
mi ºi sã demonstrezi cã eºti la
înãlþimea aºteptãrilor lor.
Peºti

ªansa îþi surâde dupã 10 mai,
când pot apãrea oportunitãþi
neaºteptate de asociere sau cola-
borare, contracte noi etc. Dar
nimic nu merge de la sine, fãrã
efort, fãrã flexibilitate, dialog ºi
concesii financiare. Ultima decadã
este favorabilã ºi pentru Peºtii care
nu au pereche sau care depun
eforturi de ceva vreme pentru a
cuceri pe cineva.

www.eastrolog.ro
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Bananele conþin magne-
ziu, care ajutã la
relaxarea
muºchilor.

Ceaiul
de muºeþel
are efect cal-
mant, uºor seda-
tiv, fiind un antidot perfect
împotriva neliniºtii.

Laptele cald conþine un
aminoacid, numit triptofan,
care are acelaºi efect ca un
sedativ precum ºi calciu. 
O canã de lapte vã ajuta sã
adormiþi repede.

Mierea adãugatã în ceai
sau în laptele cald va neutra-
liza starea de nervozitate ºi vã
va face sã vã simþiþi relaxaþi.

Cartofii fierþi sau piure
(care se amestecã ºi cu lapte)
au efect calmant asupra sis-
temului digestiv – un motiv în
plus sã aveþi un somn normal.

Terciul de ovãz amestecat
cu lapte are o acþiune
beneficã asupra sis-

temului nervos,
acþionând ca un calmant.
Migdalele conþin o dozã

bunã de aminoacizi cu efect
sedativ ºi magneziu, pentru
relaxarea muºchilor. 

Mâncaþi o felie de 
Pâine neagrã, integralã

sau cu seminþe, prajitã, ºi o
ceaºcã de ceai cu miere. Veþi
spune adio insomniei.

Pânã sã vã repeziþi la dulapul cu medicamente, 
încercaþi remediile naturiste. Anumite alimente vã pot ajuta

sã adormiþi repede ºi sã aveþi un somn odihnitor.

Sunteþi stresaþi ºi nu puteþi dormi? 

Ceaiul de cãtinã
Aproape cã nu existã 

afecþiune pe care cãtina sã nu 
o poate vindeca sau la a cãrei
ameliorare sã nu contribuie. Iar
acest lucru se datoreazã unui
mix de vitamine, minerale ºi
substanþe active: vitamina A,
vitamine din complexul B,
vitaminele C, E, K ºi P, 
magneziu, fier, calciu, pota-
siu, fosfor. Iar cantitatea de 
vitamina C este de zece ori mai

mare decât cea conþinutã de
citrice! Ceaiul de cãtinã se
administreazã pentru durerile
articulare, în reumatism sau
artrozã, dar poate calma ºi
spasmele abdominale sau
durerile de cap. Ceaiul de cãti-
nã este excelent pentru întã-
rirea sistemului imunitar. Este
benefic în anumite afecþiuni
cardiovasculare, fiindcã flu-
idizeazã sângele, faciliteazã cir-

culaþia acestuia, reduce nivelul
de colesterol ºi pãstreazã
arterele curate ºi sãnãtoase. 

Specialiºtii îl recomandã ºi
în cazuri de afecþiuni gastrice,
pentru reducerea disconfortu-
lui, mai ales în cazul balonãrii
ºi durerilor difuze generate de
aceasta sau în cazul afecþiunilor
hepatice, datoritã rolului antiin-
flamator ºi de susþinere a rege-
nerãrii.

Se apropie ziua de 15 mai.
Sã ne amintim cu aceastã
ocazie cât de importantã este
familia ºi sã ne bucurãm
împreunã. 

15 MAI, este Ziua
Internaþionalã a Familiei. O zi
specialã, un motiv în plus sã ne
bucurãm de cei apropiaþi.
Aceastã zi ar trebui sã repre-
zinte pentru noi toþi o ocazie de
sãrbãtoare, de liniºte ºi pace în
cadrul fiecãrei familii. 

Familia este dragoste,
respect reciproc, respectarea ºi
susþinerea dreptului fiecãruia

la evoluþie, libertate, copilãrie
ºi educaþie, întrajutorare,
convieþuire ºi suport laolaltã cu
transmiterea peste generaþii a
tradiþiilor culturale. 

De Ziua Familiei sã ne
gândim la toate acestea, la cum
îl putem ajuta pe cel de lângã
noi, la cum sã fim recunoscã-
tori pentru ceea ce avem. 

15 mai – Ziua internaþionalã 
a familiei
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Ajuns la a opta
ediþie, Maratonul
Vinului este primul
concurs Mountain
Bike cu scop caritabil
din România. 

În acest an MARVIN va
avea loc sâmbãtã, 12 mai
2018, în localitatea Urlaþi din
judeþul Prahova, printre
dealurile, podgoriile ºi cra-
mele din zonã. Startul se va
da la ora 10.00 AM pentru
copiii mici ºi la ora 11.00 AM
pentru adulþi ºi copiii mai
mari. Cursa constã în mai
multe tururi de aprox. 18
km. 

Pe lângã cele douã
trasee competitive de 36 km
(2 ture) ºi 54 km (3 ture), ca
ºi la ediþiile din anii trecuþi,
participanþii pot opta ºi pen-
tru o a treia variantã: o sin-
gurã turã de 18 km, fãrã
cronometraj ºi fãrã podium,
recomandatã cicliºtilor mai
puþin experimentaþi.

ªi anul acesta copiii vor
avea traseelor lor. Copiii
mici vor participa pe un
traseu de cca. 4 km, special
amenajat în împrejurimile
oraºului Urlaþi ºi prin grãdi-
na conacului Bellu, în timp
ce copiii mari vor putea lua
startul pe tura de 18 km.

Ciclismul este un sport
pentru toatã familia, aºa cã
ºi anul acesta va exista turul
de 10 km, fãrã taxã de par-
ticipare, accesibil tuturor:
copiilor, pãrinþilor sau buni-
cilor.

Încã din primul an,
Maratonul Vinului a dorit sã
îmbine promovarea ciclis-
mului ca stil de viaþã sãnã-
tos ºi ecologic cu acþiunea
caritabilã, donând o parte
din încasãrile obþinute de
pe urma evenimentului
Fundaþiei Bucuria Ajuto-
rului din Urlaþi.

Sâmbãtã, 12 mai - 
Maratonul Vinului, ediþia 2018

Sâmbãtã, 12 mai - 
Maratonul Vinului, ediþia 2018

Minunat 
spectacol oferit 
de primãvarã,
poate cel mai 
frumos anotimp,
pe strãzile
oraºului 
Urlaþi.

Î n 1889, Congresul
Internaþionalei

Socialiste a decretat 
1 Mai ca Ziua Interna-
þionala a Muncii - în
memoria victimelor
grevei generale din
Chicago, ziua fiind
comemoratã prin mani-
festaþii muncitoreºti. 

Ziua de 1 Mai este
consideratã în cea mai
mare parte a lumii
Sãrbãtoarea celor care
Muncesc, Ziua Internaþio-
nalã a Muncii sau Ziua
Internaþionalã a celor ce
Muncesc. 

În România 1 Mai 
oficial e zi liberã.

În România aceastã zi
a fost sãrbãtoritã pentru
prima datã de cãtre
miºcarea socialistã în
1890. În perioada regimu-
lui comunist, de 1 Mai
autoritãþile organizau
manifestaþii uriaºe pe
marile bulevarde,
coloanele de muncitori
în þinute festive fiind
nevoite sã scandeze lo-
zinci ºi sã poarte pancar-
te uriaºe. 

Dupã 1990, impor-
tanþa propagandisticã a
zilei a fost minimalizatã
dar oamenii se bucurã
de acest eveniment sãr-
bãtorindu-l în aer liber, la
iarbã verde, la mare ori
la munte, delectându-se
cu mâncãrurile
tradiþionale: mici ºi bere. 

Ziua Muncii este o
sãrbãtoare þinutã în cin-
stea victoriei luptei sindi-
cale - care a asigurat ziua
de muncã de 8 ore - dar
ºi alte drepturi sociale ºi
politice ale muncitorilor. 

1 MAI -  Ziua Muncii
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