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GAZETA de URLAÞI

Inspector,
Diana Rãducanu

1. Hotãrârea nr. 80/31.10.2019
privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice
din Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
lunile mai ºi iunie 2019.

2. Hotãrârea nr.81/31.10.2019
privind aprobarea modificãrii
organigramei ºi a statelor de funcþii
pentru aparatul de specialitate al
Primarului Oraºului Urlaþi ºi ser-
viciile publice de interes local,
conform Ordonanþei de Urgenþã
nr.57/2019 privind Codul adminis-
trativ.

3. Hotãrârea nr.82/31.10.2019
privind stabilirea impozitelor ºi
taxelor locale pentru anul 2020.

4. Hotãrârea nr.83/31.10.2019
privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice
din ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã
Ionescu”, Oraºul Urlaþi, pentru
luna septembrie 2019.

5. Hotãtârea nr. 84/31.10.2019
privind aprobarea plãþii burselor
de merit, de studiu ºi sociale pen-
tru elevii din cadrul ªcolii
Gimnaziale „Cãnuþã Ionescu”
Oraºul Urlaþi, pentru semestrul I al
anului ºcolar 2019-2020.

6. Hotãrârea nr.85/31.10.2019
privind modificarea ºi completarea
H.C.L.Urlaþi nr. 74/26.09.2019 pentru
aplicarea la nivelul U.A.T. Oraºul
Urlaþi a prevederilor Ordonanþei
Guvernului nr.6/2019 privind insti-
tuirea unor facilitãþi fiscale.

7. Hotãrârea nr.86/31.10.2019
privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice
din Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
luna septembrie 2019.

8. Hotãrârea nr. 87/31.10.2019
privind transformarea/modificarea
Organigramei ºi Statului de funcþii
al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

9. Hotãrârea nr.88/31.10.2019
privind rectificarea bugetului ge-
neral al unitãþii administrativ-terito-
riale pe anul 2019.

10. Hotãrârea nr.89/31.10.2019
privind aprobarea documentaþiilor
tehnico-economice – Proiect
Tehnic (P.T.) + detalii de execuþie
ºi a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivele de investiþii
„MODERNIZARE PARC CENTRAL,
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL PRA-
HOVA”, „REABILITARE REÞEA
APÃ STRÃZILE ARIONEªTII NOI,
LALELELOR ªI LILIACULUI” ºi
„REABILITARE CANALIZARE
STRADA VIORELELOR ºi
LÃMÂIÞELOR”.

Maria T. 
Ceea ce mã deranjeazã în ultima

vreme este faptul cã în oraºul nostru
mizeria de pe anumite strãzi, ori din
anumite zone, a început din nou sã-ºi
facã apariþia într-un mod alarmant.
Este adevãrat, s-au mai adunat ºi se
adunã cu acel tractor de la Primãrie,
dar spre exemplu în apropierea casei
mele din Arioneºtii Noi au apãrut
mormane de gunoi menajer, aruncat
desigur de cetãþeni certaþi cu legea. O
altã propunere este ca cei care sunt
prinºi mâncând seminþe pe stradã sã
fie amendaþi drastic.

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:
Stimatã Maria T.:. Primãria Urlaþi

are stabilit un program de colectare a
gunoiului de pe toate strãzile din
oraºul nostru, dar menþinerea curãþe-
niei este parte a culturii localnicilor
unei comunitãþi. Credem cã trebuie,
în primul rând, schimbatã mentali-
tatea oamenilor în ceea ce priveºte

necesitatea de a pãstra curãþenia ºi
pe strãzile oraºului, aºa cum o
pãstreazã în propriile locuinþe. ªi noi
ne dorim un oraº curat, cu ambalaje
care îºi gãsesc locul în coºul de
gunoi ºi nu aruncate la întâmplare pe
strãzi.

Constantin R. 
Eu locuiesc undeva pe Strada

Liliacului. De o bunã perioadã de
timp, Primarul ne tot promite cã o sã
fie ºi pe strada noastrã conductã de
apã ºi asfalt. În rest, îi doresc 
D-lui Mãchiþescu multã sãnãtate pen-
tru îndeplinirea obiectivelor pe care
ºi le-a propus. 

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule Constantin R.:

În luna octombrie a fost aprobatã
prin hotãrâre a Consiliului Local
Urlaþi, documentaþia tehnico-econo-
micã – Proiect Tehnic (P.T.) + detalii
de execuþie ºi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de
investiþii „REABILITARE REÞEA APÃ
STRÃZILE ARIONEªTII NOI,
LALELELOR ªI LILIACULUI” ºi au
început lucrãrile de execuþie.

Radu G.
Mi-aº dori ca oraºul nostru sã

arate din ce în ce mai bine, ºi cred cã
nu trebuie sã omitem spaþiile verzi.
Din acest punct de vedere, aº vrea
sã-i întreb pe cei din Primãria Urlaþi
când vom putea vorbi de Parcul
Central din oraº ca despre un lucru
cu care sã ne putem mândri?..

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:

Stimate Domnule Radu G.: În
Parcul central deja au început
lucrãrile de modernizare ºi vã asi-
gurãm cã la sfârºitul acestora, parcul
va deveni un punct de reper cu care
toþi cetãþenii oraºului se vor putea
mândri.

PRIMÃRIA
URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

AÞI
ÎNTREBAT, 

P rin intermediul acestei rubrici,
Primãria Oraºului Urlaþi doreºte sã

creeze o nouã punte de legãturã cu dumnea-
voastrã, cetãþenii, din dorinþa de a asigura o
mai bunã comunicare ºi un acces mai facil la
informaþiile de care aveþi nevoie.  

F ie cã sunteþi interesaþi de proiectele
de investiþii, de lucrãrile curente, de

activitatea Primãriei ºi Consiliului Local sau,
de ce nu, doriþi sã faceþi propuneri de lucrãri
ºi investiþii administraþiei locale, aceastã
rubricã vã stã la dispoziþie. 

Atât prin intermediul adresei de e-mail
publicatã în caseta tehnicã a ziarului local, la
telefon - la sediul Primãriei sau în urma dis-
cuþiilor cu editorii acestui ziar, dumnea-
voastrã întrebaþi, iar în EDIÞIA 
URMÃTOARE a ziarului, Primãria Urlaþi 
vã va rãspunde.

2

O modificare recentã a
legislaþiei referitoare la
regimul deºeurilor prevede
sancþiuni care se aplicã ºi
celor care nu trateazã sau
eliminã corespunzãtor
deºeurile periculoase. 

Astfel, persoanele care
abandoneazã sau eliminã

deºeuri în afara spaþiilor
autorizate vor primi amenzi
cuprinse între 3.000 ºi 6.000
de lei.

În cazul firmelor care nu
respectã legea, amenzile vor
fi  de la 20.000 pânã la
40.000 de lei.

Conform noilor preve-

deri, persoanele fizice ºi
juridice riscã sã fie amen-
date dacã nu sorteazã sau
dacã nu asigurã transportul
separat al diferitelor tipuri
de deºeuri. 

Cei care abandoneazã
deºeurile depozitate în
alte zone decât cele auto-

rizate trebuie sã le ridice
din spaþiul respectiv, sã
cureþe terenul ºi sã le
elimine conform legis-
laþiei în vigoare. 

Vizaþi sunt ºi cei care nu
eliminã corespunzãtor deºe-
urile rezultate din lucrãri de
construcþii sau demolare.

Amenzi mari pentru depozitarea ºi eliminarea
necorespunzãtoare a deºeurilor!

CETÃÞENII
ÎNTREABÃ:

C. Teodor 
O  mare problemã, dupã pãre-
rea mea, o reprezintã sub-
solurile blocurilor din oraº care
sunt inundate. Chiar Primãria
nu se poate implica în
rezolvarea acestei situaþii? ªi o
altã problemã o am cu lucrãrile
de izolare  la blocuri, faþadele
mai exact. S-au dat niºte bani,
ºtiu eu, pentru asta...

M. Niþu
Eu cred cã mai sunt multe de

fãcut în oraº, ºi aici mã refer la

asfaltarea unor strãzi care tre-

buiau de mult sã treacã prin

aceastã etapã. Pe de altã parte,

am vãzut zilele trecute cã au

fost decoperate strãzi care erau

bune! Dupã ce criterii se

lucreazã?...

G. Mihalache
Mi-aº dori sã prind ºi eu ziua în
care oraºul ãsta va avea un sis-
tem de canalizare, în adevãratul
sens în cuvântului. S-a lucrat,
nu zic, dar cam aiurea. Ce sã
mai spun de curãþenia din oraº
din ultimul timp?.. De fapt mize-
ria ºi gunoaiele din oraº..

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al Oraºului Urlaþi 
în ºedinþa ordinarã din 31 octombrie 2019
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Au demarat lucrãrile pentru introducerea unor

reþele noi de apã ºi canalizare 

Spuneam în numãrul trecut al ziaru-
lui de mai multe lucrãri de reabilitare ºi
modernizare a unor strãzi din oraº. Am
vrut sã vedem ºi noi cum merg tre-
burile pe ºantier ºi am dat o fugã prin
oraº împreunã cu Primarul Marian
Mãchiþescu ºi cu Viceprimarul Stan
Lazãr. Ca “obiectiv” principal am luat
lucrãrile ce se executã pe Arioneºtii
Noi ºi care necesitã introducerea unei
noi reþele de apã (cu þevi din polie-
tilenã + branºamente). 

Ajuns la faþa locului, edilul ºef a luat
pulsul lucrãrii ºi a inspectat materialele
necesare realizãrii proiectului. 

De acolo am plecat pe strãzile
Liliacului ºi Lalelelor, care vor suferi ºi
ele lucrãri de introducere a sistemului
de apã ºi canalizare. Investiþia totalã,
pentru care s-au luat deja autorizaþiile
de construcþie, se ridicã la valoarea
totalã de 721.551,26 Ron (cu TVA). 

Pe alte strãzi din oraº s-au efectuat
deja lucrãri de decopertare, urmând ca
în cel mai scurt timp sã se toarne noi
covoare asfaltice ºi înlocuirea de bor-
duri. Aici facem referire la strãzile
Zambilelor (intersecþia Socului -
Cimitir), Mihai Viteazu, Zorilor,
Lãmâiþelor ºi 23 August - în cazul ulti-
mei fiind vorba despre înlocuire borduri
plus pavaje. Valoarea acestor lucrãri se
ridicã la suma de 569.783 ron (cu TVA). 

“Vom face totul pentru a duce la
îndeplinire toate proiectele pe care
ni le-am propus, dar nu trebuie sã
uitãm cã noile lucrãri de moder-
nizare au demarat mai târziu din
cauza aprobãrii cu întârziere a buge-
tului pe acest an. Vom avea în
vedere, în continuare, creºterea ca-
litãþii vieþii locuitorilor Oraºului
Urlaþi ºi suntem în permanenþã
atenþi la problemele ridicate de

cetãþeni”, a declarat Primarul Marian
MÃCHIÞESCU. 

***
Pe de altã parte, au demarat ºi

lucrãrile de modernizare la Parcul
Central, unde s-au tãiat deja copacii
groºi. Din proiect fac parte noi alei,
iluminate, ºi utilarea acestora cu
bãnci, dar ºi alte schimbãri menite
sã ofere o nouã imagine centrului
oraºului. 

ªi Parcul
Central se

“transformã”

O veste tragicã, la sfârºit
de noiembrie, a îndoliat
Urlaþiul ºi întreaga comuni-
tate rock din România. 

Vestea cã Florian
Stoica, solistul trupei
“Conexiuni”, s-a stins din
viaþã la doar 58 de ani,
acasã, la Urlaþi, a ºocat pe
toatã lumea... Familia a
fost cea care a fãcut tristul
anunþ, pe contul de
socializare al solistului. 

“Acum am vrea ca “TU”
sã “Mai rãmâi puþin”, însã
cu durere în suflet trebuie

sã vã anunþãm cã al nostru
soþ, tatã, prieten, artist,
Florian Stoica - solistul for-
maþiei Conexiuni, a plecat
asearã la 22:45 spre Ceruri
pentru cã are un spectacol
în faþa Domnului, cel mai
dureros pentru noi, dar
probabil cel mai valoros
pentru el. Dumnezeu sã-l
ierte! (Florentina ºi
Florentin Stoica) - este
mesajul postat de familie
dupã tragica dispariþie a
urlãþeanului care a uimit o
þarã întreagã cu vocea sa. 

La aflarea veºtii, Horia
Brenciu a postat ºi el un
mesaj pe contul sãu de
facebook (foto).

O voce unicã în rock-ul
românesc, compozitor ºi in-
terpret, Florian lasã în ur-
mã piese de care se vor
bucura multe alte generaþii.

“Cu versuri ce ajung la
inimã, cu o linie melodicã a
pieselor când durã, când
melancolicã, grupul îºi
declinã la modul prezent
personalitatea în muzica
româneascã”, scrie pe site-
ul trupei “Conexiuni”. Din
vasta activitate a trupei,
amintim doar câteva din
cântecele care vor rãmâne
veºnic în amintirea noastrã:
Soldatul, Mai rãmâi puþin,
Ziua, Un pas înainte, Viaþa,
Lacrimi în zadar, Lumea
marionetelor, Spune-i,
Viaþã de rocker sau Tot 
ce-aº vrea sã-þi spun. 

Inginer de profesie, pa-
sionat de politicã, de fe-
nomenele sociale, Florian
Stoica va rãmâne pentru
mulþi acea voce din rock-ul
românesc, care dincolo de
toate ne amintea cã suntem
oameni. 

Una dintre cele mai
cunoscute melodii ale sale,
rãmasã ani buni în topurile
de profil, a fost ”Tu”.
“Conexiuni” a fost un
nume mare pe scena rock
de la începutul anilor ‘90. 

În 1992 trupa a deschis
concertele susþinute de
Uriah Heep ºi Ian Gillan
Band. Dar, cel mai glorios
moment a fost deschiderea
concertului Scorpions din
1993, alãturi de Holograf.
Cel mai mare hit al trupei
Conexiuni este “Tu”, al
cãrui clip a fost filmat în
studiourile TVR în anul
1993. Ireal de modest, de
jovial ºi dispus oricând sã
spunã o vorbã bunã... Aºa
a fost Florian Stoica, care
cu doar câteva zile înainte
de dispariþia sa  fulgerã-
toare, a postat pe contul de
socializare imagini de la
ultima sa apariþie în con-
cert, aici, pe pãmânt. S-a în-
tâmplat la Bucureºti, pe 8
noiembrie 2019, alãturi de
fostul sãu coleg din trupa
“Conexiuni” - Victor
Solomon. 

De acum, Florian va
susþine concerte în Ceruri,
alãturi de îngeri, ºi de alþi
cunoscuþi interpreþi care 
s-au stins în aceastã lunã:
Mihai Constantinescu ºi
Leo Iorga. Îþi mulþumim,
Florian Stoica! Dumnezeu
sã te odihneascã în pace!

Trupa rock
“CONEXIUNI” a fost
înfiinþatã în toamna
anului 1983, la
Braºov, alãturi de
Florian Stoica fiind
Marcel Boca ºi Victor
Lenghel ºi au debutat
la Casa de Culturã a
Studenþilor din locali-
tatea de la poalele
Tâmpei. Lor li s-au
adãugat Gabi Isac,
Mihai Pascu (bas) ºi
Ramiro Junger
(clape), în anii ‘80 -
atunci când Florian
Stoica a fost premiat
drept Cel Mai Bun
Solist Rock la festiva-
lul “Constelaþii Rock

‘85” de la Râmnicu
Vâlcea. În 2019, trupa
este alcãtuitã din
Cãtãlin Dobre, Alex
Mihalcea, Monel Puia
ºi Victor Lenghel. 

În 1997, grupul
revenea la formula
clasicã: FLORIAN
STOICA - VOCE, 

Gabi Isac - bas,
Victor Solomon -
chitarã, Victor
Lenghel - tobe. 

În 2004 avea loc 
o reorchestrare a
pieselor vechi, iar
grupul cânta în
deschiderea concer-
tului Europe de la
Braºov. 

FLORIAN STOICA a urcat la Ceruri pentru spectacolul carierei
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Liceul Teoretic “Brâncoveanu Vodã” - rampa de lansare 
cãtre instituþii de învãþãmânt de top din România

“Ani la rând, de pe bãncile
Liceului Teoretic Brâncoveanu
Vodã au plecat la facultãþi
importante din Bucureºti sau
din þarã elevi foarte buni. Un
rol extrem de important în dez-
voltarea lor l-au avut, desigur,
cadrele didactice de excepþie
din cadrul liceului din oraºul
nostru. Pe aceastã cale, doresc
sã le adresez calde felicitãri ºi
le urez multã sãnãtate în înfãp-
tuirea obiectivelor pe care ºi 
le-au propus pe mai departe!”.

MARIAN MÃCHIÞESCU, 
Primar Oraº Urlaþi

Ziua de 29 octombrie

este una cu o însemnãtate

aparte pentru cadrele

didactice din Urlaþi, care

au luat parte la festivi-

tatea prilejuitã de Ziua

Liceului Teoretic

“Brâncoveanu Vodã”.  

Profesori sau elevi, cu
toþii au împãrtãºit din expe-
rienþa lor, iar cei din urmã au
delectat asistenþa cu un fru-

mos spectacol de muzicã,
dans, dar ºi cu o piesã de
teatru în care au readus în
memoria tuturor ultimele
clipe petrecute de Dom-
nitorul Brâncoveanu Vodã ºi
cei patru fii ai sãi. 

Fostul domn al Þãrii

Româneºti (1688 ºi 1714) a

fost torturat pentru a ceda

turcilor toatã averea sa ºi a

fost executat pe 15 august

1714, împreunã cu cei patru

fii ai sãi (Constantin, ªtefan,

Radu ºi Matei) ºi cu sfetnicul

Ianache Vãcãrescu. 

La acest deznodãmânt au

contribuit intrigile familiei

Cantacuzino. Pentru felul

cum au murit, cu toþii sunt

veneraþi de cãtre Biserica

Ortodoxã Românã - care i-a

canonizat sub numele de

“Sfinþii Mucenici Brân-

coveni”, în anul 1992.

Cadrele didactice din
cadrul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” - Urlaþi
formeazã an de an elevi pe
mãsurã într-un loc unde noþi-
unile cognitive sunt comple-
tate de cele estetice, artistice
ºi culturale. 

Cu prilejul zilei liceului,
Primarul oraºului Urlaþi a
þinut sã transmitã un mesaj
de felicitare cadrelor didac-
tice din cadrul instituþiei de
învãþãmânt. 
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Spitalul Orãºenesc Urlaþi a atras de
mult timp privirile datoritã dezvoltãrii
incredibile din ultimii ani, graþie
muncii depuse de cãtre autoritãþile
publice locale ºi a echipei condusã cu
profesionalism de cãtre Dna. Elena-
Rita Cismaº, managerul spitalului.
Transformãrile sunt vizibile cu ochiul
liber, ºi doar cei rãu intenþionaþi sau
cârcotaºii pot spune altceva. 

Pe zi ce trece, spitalul din Urlaþi
este utilat cu aparaturã nouã, de ultimã
generaþie, în dorinþa de a oferi servicii
dintre cele mai bune pacienþilor. Iar
aici putem nota utilarea cabinetului de
oftalmologie al spitalului cu ultima ge-
neraþie de aparaturã în domeniu! 

Acum, la Urlaþi, pacienþii pot benefi-
cia de un set de analize dintre cele mai
complexe, ºi exacte, în acelaºi timp,
odatã cu achiziþionarea unei tehnologii
de ultimã generaþie -  tomografii ocu-
lare ºi angiografii, ultima fiind o analizã
care în acest moment nu poate fi efec-
tuatã în spitalele de stat din Ploieºti, ci
doar la clinicile private, pe foarte mulþi
bani. 

Din acest punct de vedere,
preþurile practicate pentru aceste ana-
lize la Spitalul Orãºenesc Urlaþi sunt

pentru toate buzunarele. Spre exem-
plu, o tomografie ocularã costã în clini-
cile private din municipiu ºi 400
ron/ochi. Asta în vreme ce, la Urlaþi,
acelaºi examen costã 100 ron!

Medicul specialist sosit de curând
în echipa Spitalului Orãºenesc din
Urlaþi, Dr. Cristina Pãunescu (medic
primar oftalmolog) este extrem de
încântatã de ceea ce a gãsit în cabinet. 

“Pot sã vã spun cã, la Urlaþi,
putem face analize dintre cele mai
complexe, cum ar fi tomografii de
nerv optic, angiografii, prescrieri de
lentile, mãsurarea tensiunii oculare,
câmp vizual, patologia cãilor

lacrimare sau extracþii de corp
strãin. Cabinetul este dotat cu
aparaturã de generaþie nouã, ºi nu
ºtiu ca aºa ceva sã existe în alt spital
de stat din judeþ”, ne-a declarat Dr.
Cristina Pãunescu. 

Tot de la dânsa am aflat cât de
important este aparatul cu care se
efectueazã angiografia - o analizã com-
plexã, pentru determinarea structurii
retinei.

“Este o realizare extraordinarã
pentru Spitalul Urlaþi, întrucât
aceastã analizã se adreseazã în spe-
cial pacienþilor cu glaucom sau dia-
bet. Doar prin Bucureºti se mai
poate face o astfel de analizã în
instituþiile de stat..”, a dezvãluit Dr.
Cristina Pãunescu. 

Orice persoanã se poate adresa
cabinetului de oftalmologie din cadrul
Spitalului Orãºenesc Urlaþi, fiind nece-
sar doar biletul de trimitere de la
medicul de familie ºi cartea de identi-
tate. 

Desigur, în cazul unor analize com-
plexe, de care vorbeam mai sus,
pacientul suportã o micã parte din
preþul acestora dacã se prezintã cu
bilet de trimitere. 

Echipa de medici care este un
adevãrat „pansament” pentru
pacienþii Secþiei de Chirurgie din
cadrul Spitalului Orãºenesc Urlaþi va
putea efectua, pe viitor, ºi gastroen-
doscopii ºi colonoscopii, cu ajutorul
unui sistem de endoscopie digestivã
de ultimã generaþie

Tineri chirurgi, cu o carierã în plinã
ascensiune,  pãrãsind sala de operaþii cu
zâmbetul pe buze, aºa sunt medicii de la
Secþia de Chirurgie a Spitalului Orã-
ºenesc Urlaþi, acolo unde, se confruntã
cu cazuri de complexitate diversã, rezol-
vate prin intervenþii laparoscopice sau
clasice. Ori de câte ori am încercat sã
facem un interviu cu medicii specialiºti
din cadrul acestei Secþii, întotdeauna 

ne-am confruntat cu spiritul de
„ECHIPÃ”! Niciunul nu doreºte sã fie
evidenþiat mai mult decât celãlat, pentru
cã, de fapt, aceastã Secþie funcþioneazã,
conform standardelor în domeniu, ur-
mare a colaborãrii dintre medici, asis-
tente ºi infirmiere.

Ca de fiecare datã, este o realã
plãcere sã stai de vorbã cu astfel de
oameni ºi sã urmãreºti, totodatã, dialogul
pe care îl au cu pacienþii care îi abor-
deazã ºi cãrora le explicã, în detaliu,
patologia de care suferã ºi în ce va cons-
ta intervenþia chirurigicalã. Figurativ
vorbind, cãldura pe care o emanã aceºti
specialiºti  este generatã de gradul aces-
tora de implicare în relaþia cu pacientul.
Sunt medici tineri, care sunt dedicaþi
muncii pe care o presteazã ºi care pun,
mai presus de orice, pe primul plan,
Omul!

Bucureºteni de fel, medicii chirurgi
fac naveta, zilnic, la Spitalul Orãºenesc
Urlaþi, fiind convinºi cã trebuie sã punã
suflet ºi pricepere pentru a-ºi salva
semenii. Nu conteazã cã pierd douã ore
sau mai mult pe drum, atâta timp cât îºi
fac meseria pentru care s-au pregãtit ºi,
mai ales, într-un cadru de care nu mulþi
specialiºti au parte în sistemul public. 

De aici a plecat ºi discuþia noastrã, ºi
aºa am aflat cã ºi la Secþia de Chirurgie

din cadrul Spitalului Orãºenesc Urlaþi
pacienþii pot beneficia, de acum înainte,
de investigaþii mult mai complexe odatã
cu sosirea echipamentului medical
“Olympus Optera” - un sistem de endo-
scopie digestivã de ultimã generaþie pen-
tru gastroendoscopii ºi colonoscopii. 

ªi dacã aceºti specialiºti sunt extrem
de încântaþi de noua achiziþie, ne putem
imagina cum vor reacþiona potenþialii
beneficiari!

La momentul la care noi am colectat
aceste informaþii, echipa formatã din Dr.
Doru Viºan ºi Dr. Marius Boeriu,
medici specialiºti chirurgie generalã ºi
Prof. Dr. Vasile Grosu, medic primar
ATI, tocmai operase un cancer de colon
destul de avansat, dar toþi erau fericiþi cã
intervenþia a fost o reuºitã. 

Dorinþa dumnealor, dar ºi a condu-
cerii (dupã cum puteþi observa ºi în
recentul anunþ publicat în revista de pro-
fil „Viaþa Medicalã”) este aceea ca, în cel
mai scurt timp, în cadrul Spitalului sã
activeze, cu normã întreagã, ºi un medic
specialist gastroenterologie si unul pe
terapie intensivã - medici atât de nece-
sari pentru intervenþiile ce urmeazã sã
se efectueze aici. 

“Cu ajutorul acestui aparat, care este
un vârf de gamã, ne putem lãrgi sfera
patologiilor abordate. Aºa se face cã

putem diagnostica un mic polip ºi, în
acelaºi timp, putem ºi interveni endo-
scopic. Este un uriaº pas înainte, în ceea
ce priveºte serviciile oferite în cadrul
spitalului nostru. Iar acest lucru pe noi,
medicii, ne motiveazã ºi mai mult în
oferirea unui act medical de cea mai
bunã calitate”, este ceea ce reiese din
discuþia purtatã cu dr. Marius BOERIU,
medicul chirurg cu competenþã în
endoscopia digestivã. 

La Spitalul Orãºenesc Urlaþi, medicii
chirurgi nu se laudã cu intervenþiile lor
reuºite, dar tot am aflat cã oamenii ope-
raþi revin cu mare plãcere la consultul
periodic ºi le mulþumesc de fiecare datã.
Tinerii chirurgi pleacã, zilnic, aproape
extenuaþi spre casã, dar împliniþi ºi feri-
ciþi cã ºi-a fãcut datoria de medic. Cu
ambiþie ºi mult curaj, sunt convinºi cã
prin dãrurirea cu care îºi fac meseria pot
schimba ceva în sistemul de sãnãtate ºi
în relaþia medic-pacient!

În concluzie, nu putem decât sã
felicitãm toate cadrele medicale din
Secþia de Chirurgie a Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi, dar ºi pe celelalte, impli-
cate în actul medical, precum ºi con-
ducerea, pentru cã, în final aici, ni s-a
reamintit o lecþie ºi anume aceea a
lucrului bine fãcut în ECHIPÃ!

Gastroendoscopii ºi colonoscopii cu ajutorul unui sistem
de endoscopie digestivã de ultimã generaþie

La  Spitalul Orãºenesc Urlaþi 

PREMIERÃ
La Spitalul din Urlaþi se fac 

tomografii de nerv optic ºi angiografii! 
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(continuare 
din numãrul din luna

octombrie)

Schitul 
“Sf. Maria - Cricov”

(Mãnãstirea Jercãlãi)

Schitul “Sf. Maria - Cricov”,
cu biserica de lemn, se aflã în
Jercãlãi, Urlaþi. Monument de
arhitecturã, biserica de lemn a 

fost construitã în 1731 de
meºteri populari în satul
Luieriu (Mureº). Dupã un
timp, bisericuþa a fost demon-
tatã ºi transportatã la Topliþa
(Mureºului). Remarcatã de
Regina Maria, biserica a fost
mutatã de aici la Bran, în 1928.

În septembrie 1956, lãcaºul
de închinãciune face ultimul
drum, de la Bran la Jercãlãi-
Urlaþi, unde a fost instalat pe
temelia unei biserici nãruite

ridicatã în timpul domniei lui
Radu I, din care nu ar mai fi
rãmas decât o cruce de piatrã,
marcând locul altarului. O
inscripþie de la intrarea în bi-
sericã confirmã anul con-
strucþiei lãcaºului: 1731.

Crucea din piatrã 
de Istriþa

Se aflã situatã în Str.
Soarelui, în dreptul nr. 14 ºi a

fost ridicatã în vremea dom-
niei lui C. Brâncoveanu (1697-
1698). 

Monumentul eroilor 
din Rãzboiul pentru
întregirea neamului

Monumentul se aflã în cen-
trul oraºului. Statuia din bronz
reprezintã un ostaº (de 1,80 m)
cu drapelul ridicat în curmeziº
cu mâna dreaptã ca simbol al
victoriei, stânga sprijinindu-se
în þeava puºtii - al cãrei pat
atinge obeliscul. La baza
piedestalului sunt asamblate
meplaturi din bronz care
reprezintã chipul unificato-
rilor: Mihai Viteazul ºi
Ferdinand I (faþã), atacul la
baionetã (stg) ºi acordarea
primului ajutor rãniþilor (dr). 

Deasupra celor douã efigii
câteva simboluri din bronz
reprezintã: baionete, puºti, un
stindard, o cascã ºi frunze de
laur, ºi mai sus inscripþia:
“Eroilor urlãþeni morþi în
Rãzboiul pentru întregirea
neamului 1916-1918”. 

Pe spatele soclului sunt
alte inscripþii: “Cetãþenii
urlãþeni recunoscãtori eroilor
morþi în Rãzboiul pentru între-
girea neamului. 1916-1918,
Asociaþia Arta Românã –
turnãtorie Bucureºti, Ctitor
medic ªtefãnescu Mihail”, iar
pe laterale listele cu numele a
154 de eroi locali. În arhivele
prahovene se pãstreazã un
dosar de corespondenþã cu
privire la ajutorul acordat de
cãtre Prefectura Prahova pen-
tru ridicarea monumentului.

Monumentul eroilor 
din Rãzboiul pentru întregirea

neamului
Puþul Frumos se aflã în

cartierul Valea Mieilor. Acest

monument etnografic a fost

reconstruit în 1862, de cãtre

localnicul A. Dumitru ªtefan,

cu colac din piatrã (rãmas,

pare-se de la vechiul puþ),

dotat cu roatã ºi fus fixate pe

doi stâlpi din lemn ºi un

jgheab. Întreaga construcþie

este adãpostitã de un mic

pavilion.

Puþul Frumos

Bucurie în rândul membrilor Asociaþiei
“Din suflet pentru suflete, cu dragoste de copii”
Asociaþia “Din Suflet cu

Dragoste de Copii” activeazã de
câtva timp în zona noastrã, dar
membrii acesteia nu fac din ges-
turile lor (de ajutorare a unor
oameni necãjiþi) un titlu de laudã.
Fapte nu vorbe, pare sã fie sloganul
care guverneazã proiectele acestei
asociaþii, “nãscutã” din dorinþa de
a-i ajuta pe semenii aflaþi în dificul-
tate sau care se confruntã cu mari
probleme.

Aºa se face cã, la finalul lunii tre-
cute, cei de la “Din Suflet cu Dragoste
de Copii” au pus bazele celei de-a 4-a
temelii de casã pentru niºte copii din
Urlaþi, oameni frumoºi, mai puþin noro-
coºi, dar aleºi de Dumnezeu sã fie aju-
taþi, sã nu fie uitaþi de lume ºi de soartã! 

Membrii asociaþiei au petrecut
aproape o zi întreagã pentru a pregãti
cofragul fundaþiei Casei lui Dãnuþ - un
proiect care a luat naºtere ca urmare a
mesajului de ajutor lansat de copiii
primelor acþiuni umanitare ale asoci-
aþiei, de acum aproape doi ani (prima
casã renovatã, prima casã construitã). 

Bucuria de pe chipul copiilor nu
mai are nevoie de niciun alt comenta-
riu... Mare bucurie a fost ºi în rândul
membrilor Asociaþiei “Din Suflet cu
Dragoste de Copii”, care au dorit sã
mulþumeascã pentru zâmbetele copi-
ilor ºi, în mod deosebit, celor care
doneazã ºi sunt aproape de fiecare

datã. “Donaþiile voastre aduc fericire
ºi lumineazã vieþile acestor copii,
fiþi binecuvântaþi! Mulþumim celor
care sunt alãturi de noi, oameni
deosebiþi, oameni care ºtiu sã
dãruiascã timp pentru semenii lor!”,
se scrie într-o postare pe facebook. 

“Vinovaþi” de aceste realizãri extra-
ordinare sunt Dan Mateescu ºi cei
care s-au strâns în jurul sãu - în primul
rând, Primarul oraºului Urlaþi,
Marian Mãchiþescu, Constantin Rob
(ºef birou salubritate în cadrul
Primãriei Urlaþi) ºi Constantin Nicolae 
(voluntar GIC Urlaþi), dar ºi alþi
oameni de bine din localitatea noas-
trã. 

Pentru cei care vor sã se alãture
unor astfel de campanii, cei de la
Asociaþia “Din Suflet cu Dragoste de
Copii” au un set de sfaturi, extrem
de importante:

1. NU donaþi bani altor persoane
în afarã de cele care sunt afectate de
o tragedie (sunt majore ºi pot avea dis-
cernãmânt, chiar dacã trec prin
momente dificile). LUAÞI LEGÃTURA
DIRECT CU FAMILIA ªi CEREÞI
INFORMATII, întrebaþi-i dacã sunt de
acord ca o altã persoanã/entitate (ex.
ONG) sã strângã bani în numele lor.

2. NU existã “EXCLUSIVITATE”
asupra unei tragedii/familii atunci când
vrei cu adevãrat sã ajuþi! Cu cât mai
mulþi, cu atât mai bine pentru cei aflaþi
în suferinþã! 

3. Expresia “ESTE CAZUL MEU,
EU MÃ OCUP” este primul indiciu cã
ceva este în neregulã! Când vrei sã faci
bine, bucuria e mai mare când sunt
mai mulþi cei care se implicã. 

4. Când prin intermediul unei
postãri pe reþelele de socializare se cer
informaþii de cont bancar ºi ALTCINE-
VA intervine obsesiv la fiecare comen-
tariu despre conturi ºi bani cu textul
“aºtept mesaj în privat, eu mã ocup de
caz”, este ºi mai evident scopul final al
aºa-zisului “binefãcãtor”! 

5. TOATE DETALIILE DESPRE
FAMILIE (nr de telefon, contact,
adresã), precum ºi detaliile referitoare
la familie/situaþie TREBUIE FÃCUTE
PUBLICE (cu acordul familiei) ÎN
POSTAREA INIÞIALÃ! 

6. PRIMUL AJUTOR URGENT
PENTRU CEI ÎN CAUZÃ SUNT ALI-
MENTELE ºi  HAINELE, în niciun
CAZ NU SE CER BANI!

Urlaþi - un oraº plin de însemnãtate istoricã 

În atenþia celor 
care vor sã ajute
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CRRNPAH Urlaþi angajeazã
medici, asistenþi ºi infirmieri
Centrul de Recuperare ºi

Reabilitare Neuropsihiatricã pen-
tru Persoane Adulte cu Handicap
Urlaþi organizeazã concurs pentru
ocuparea, pe perioadã nedetermi-
natã, a funcþiilor contractuale de
execuþie vacante, dupã cum
urmeazã:

 medic specialist/S, 1 post
vacant, perioadã nedeterminatã;

 asistent medical debutant/PL,
1 post vacant, perioadã nedetermi-
natã;

 psihopedagog debutant/S, 1
post vacant, perioadã nedeterminatã;

 infirmier/G, 5 posturi vacante,
perioadã nedeterminatã.

Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi
a ocupãrii funcþiei contractuale
sunt:

 pentru postul de MEDIC
SPECIALIST/S:

 studii superioare de lungã dura-
tã, absolvite cu diplomã de licenþã în
specialitatea medicinã generalã, eli-
beratã de o instituþie acreditatã, de
învãþãmânt superior;

 certificat/adeverinþã de medic
specialist, eliberat/ã de Ministerul
Sãnãtãþii, specialitatea medicinã gener-
alã;

 certificat de membru al Cole-
giului Medicilor din România cu aviz
anual;

 asigurare de malpraxis;

 vechime în domeniul servici-
ilor medicale – minimum 6 ani.

 PENTRU POSTUL DE 
ASISTENT MEDICAL
DEBUTANT/PL:

 studii postliceale absolvite cu
diplomã sanitarã postlicealã;

 certificat de membru in
O.A.M.G.M.A.M.R (Autorizaþie de
liberã practicã + Asigurare malprax-
is);

 vechime în muncã – minimum
6 luni – 1 an.

 PENTRU POSTUL DE 
PSIHOPEDAGOG DEBUTANT/S:

- studii universitare de licenþã, în
domeniul psihopedagogiei ºi al
ºtiinþelor educaþiei, specializarea psi-
hologie, pedagogie, psihopedagogie
specialã, pedagogia învãþãmântului
primar ºi preºcolar absolvite cu
diplomã de licenþã sau adeverinþã
echivalentã;

vechime în muncã – minimum
6 luni – 1 an.

 PENTRU POSTUL DE 
INFIRMIER/G:
 studii generale;
 certificat de calificare infirmier;
 vechime în muncã – minimum

1 an.
Relaþii suplimentare direct la

Centrul de Recuperare ºi Rea-
bilitare Neuropsihiatricã pentru
Persoane Adulte cu Handicap cu
sediul în Urlaþi, Str. Valea
Nucetului nr. 117 sau la telefon
0761/653509.

Resturile menajere ºi gunoaiele arun-
cate sau depozitate aiurea de unii
locuitori ai oraºului nostru a reprezentat,
mereu, una dintre problemele principale
de pe agenda de lucru a factorilor respon-
sabili din cadrul Primãriei Urlaþi. Nu a fost
zi sau sãptãmânã în care autoritãþile
locale sã nu se preocupe de acest aspect,
tocmai de aceea e firesc ca în cele ce
urmeazã sã vã prezentãm un subiect care
nu are nimic în comun cu cei care con-
duc destinele localitãþii noastre. 

O postare apãrutã la începutul aces-
tei luni, pe o reþea de socializare, a stâr-
nit o sumedenie de reacþii - poziþii care
aratã clar faptul cã încã mai sunt anumite
persoane, rãu-intenþionate, ce lanseazã
în spaþiul public afirmaþii ºi comentarii
denigratoare (la adresa unor instituþii)
fãrã a avea nici mãcar o urmã de adevãr
sau documentare. Este firesc ca, atunci
când lansezi astfel de “teorii”, sã o faci în
cunoºtinþã de cauzã, nu doar pentru cã
“aºa ai auzit” sau cã vrei sã creezi rãu cu
orice preþ. 

Tocmai de aceea, pentru ca cetãþenii
oraºului Urlaþi sã ºtie cum stã situaþia,
dar ºi pentru a fi informaþi corect, vã
prezentãm în cele ce urmeazã punctul
de vedere exprimat de factorii respons-
abili din cadrul Primãriei Urlaþi, dar ºi de
cei de la firma Rosal S.A. - societatea care
se ocupã de ridicarea ºi colectarea
gunoiului din localitate. 

Primarul Marian Mãchiþescu este
vãdit nemulþumit ºi, totdatã, indignat de
faptul cã lucrãtorii firmei Rosal întârzie
nejustificat cu ridicarea ºi colectarea
deºeurilor din oraºul nostru. De aseme-
nea, s-au fãcut sesizãri la conducerea
societãþii (ºi se vor face în continuare)
pentru ca aceastã situaþie sã nu se mai
repete. Totodatã, Consiliul Local ºi
Primãria Urlaþi au în vedere înaintarea
unei plângeri pe adresa Consiliului
Judeþean Prahova - autoritatea publicã
judeþeanã care i-a atribuit, prin licitaþie,
contractul de salubrizare al Oraºului
Urlaþi societãþii Rosal S.A. Prin acest con-
tract, operatorul a primit sarcina de a
asigura ridicarea deºeurilor menajere
din 35 de localitãþi prahovene. 

Extrem de important este faptul cã
acest contract poate fi reziliat numai de
cãtre Consiliul Judeþean Prahova!
Primari din mai multe localitãþi din
Prahova au cerut pânã acum, la întâlni-
rile pe care le-au avut cu cei de la CJ
rezilierea acestui contract. 

Situaþia este, însã, una delicatã...Chiar
dacã CJ Prahova reziliazã contractul cu
firma  Rosal S.A, problema nu este rezol-
vatã pentru cã cele 35 de localitãþi pra-
hovene, inclusiv Oraºul Urlaþi, rãmân
fãrã operator de salubritate pãnã la orga-
nizarea unei noi licitaþii ºi atribuirea con-
tractului unui alt operator. Din aceastã
cauzã, existã pericolul ca pe strãzi
gunoiul sã rãmânã neridicat luni de zile. 

Edilul ºef al Urlaþiului, Marian
Mãchiþescu a avut numeroase discuþii cu
reprezentanþii firmei Rosal S.A., iar la ulti-
ma întrevedere operatorul de salubritate
a motivat problemele apãrute prin lipsa
de personal!..Concret, reprezentanul
local al societãþii Rosal a anunþat cã pro-
blema ivitã, cu neridicarea la timp a
gunoiului, a apãrut pentru cã unul dintre
ºoferii firmei s-a îmbolnãvit. 

De la Constantin Nicolae, voluntar în
cadrul GIC Urlaþi, am aflat ºi cã reprezen-
tanul firmei Rosal - Dl. I. Viorel a declarat
cã, deºi unele containere sunt goale,
locatarii ar arunca gunoaiele pe jos...Aici,
trebuie sã spunem, intervin ºi acei
oameni care cautã prin containerele de

gunoi - ºi care scot ºi lasã împrãºtiate pe
jos deºeurile menajere. 

Pe de altã parte, se spune cã recipien-
tele pentru colectare selectivã nu sunt
folosite corect de cãtre populaþie, de cele
mai multe ori peturile sau cartoanele
fiind puse în cuva de încãrcare fãrã ca
aceste containere sã mai fie ridicate pen-
tru golire... Iar cel care vine dupã, crede
cã pubela este plinã ºi pune gunoiul
lângã... 

În încheiere, sã spunem cã firma
Rosal S.A. a mobilizat la Urlaþi un numãr
de 22 de autoutilitare noi ºi reprezen-
tanþii societãþii sperã ca în cel mai scurt
timp sã facã angajãri de ºoferi ºi încãrcã-
tori pentru a rezolva criza de personal
prin care trece. Pentru cei interesaþi de
angajare, existã ºi un numãr de tele-
fon la care pot suna - 0727/852 502.

(Credit foto: Kidspartischol)

Rosal S.A. se încurcã în propriile gunoaie, locuitorii Oraºului Urlaþi suferã!  

FLORENTIN TINCA
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Într-o zi frumoasã de toam-
nã, gazdã ne-a fost pentru câte-
va ore "Conacul Bellu" din
Urlaþi - de o frumuseþe uimi-
toare. Am sosit dis de dimi-
neaþã cu nerãbdarea în suflet
de a desfãºura o activitate inte-
ractivã la grupa mare a Grãdi-
niþei "Clopoþica" Urlaþi - activi-
tate derulatã în cadrul partene-
riatului "Prietenii naturii", îm-
preunã cu cei de la Liceul
Sportiv Nr.1 Clinceni - Secþia
ªcoala Primarã Olteni. 

Prichindeii de la "Clopo-
þica", coordonaþi de doamna
educatoare Aurica Barbu ºi
doamna director Cristina
Nicolai, ºi elevii clasei a II-a
(sub îndrumarea doamnei
învãþãtor Marioara Enache ºi
doamna director Ioana
Rãdulescu) s-au întrecut în a
decora bostanii pentru a
câºtiga ineditul concurs. Un rol
important în desfãºurarea ac-
tivitãþii l-au avut ºi doamnele

educatoare de la "program
normal": Andreea Vâlvoi,
Ruxanda Cuculeanu ºi Irina
Cîrstea. 

Dupã premierea celor mai
frumoºi bostani, cu toþii ne-am
deplasat la "Crama Basilescu" -
unde am descoperit procesul
transformãrii strugurilor în
vin, dupã care a urmat vizita la
Mãnãstirea Jercãlãi. 

Astfel, am avut parte de o zi
minunatã, plinã de soare,
entuziasm ºi recreere alãturi
de prietenii noºtri din Clinceni.

Vã mulþumim, dragi pri-
eteni, pentru clipele minunate
petrecute împreunã ºi vã
aºteptam cu drag ºi cu altã
ocazie! De asemenea, se
cuvine sã mulþumim ºi doam-
nei Gabriela Nicolau pentru
ospitalitate.

Prof. Aurica BARBU -
Grãdiniþa cu P.P "Clopoþica"

Urlaþi

Sfântul Sinod al Biserici Ortodoxe
Române a hotãrat în anul 1995 
ca sãrbãtoarea Sfântului Andrei 
sã fie însemnatã cu cruce roºie în 
calendarul bisericesc, iar în anul 
1997 Sfântul Andrei a fost proclamat
"Ocrotitorul României". 

ZIUA DE 30 NOIEMBRIE A FOST
DECLARATÃ SÃRBÃTOARE 
BISERICEASCÃ NAÞIONALÃ.

Sfântul Andrei a fost fratele lui Simon
Petru, care s-a numãrat, de asemenea,
printre cei 12 apostoli ai Domnului,
fiind amândoi fiii pescarului Iona. Erau
originari din Bersaida, localitate situatã
pe þãrmul Lacului Ghenizaret (Marea
Galileii), din provincia Galileea, în nor-
dul Þãrii Sfinte. 

Amândoi au fost pescari, alãturi de
tatãl lor. Amândoi s-au numãrat printre
"ucenicii" Sfântului Ioan Botezãtorul.
De la acesta a auzit Andrei cuvintele
"Iatã Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridicã
pãcatul lumii" (Ioan 1, 29). A fost ºi el
martor, alãturi de alþi ucenici, la botezul
Domnului ºi la cunoscuta convorbire
dintre Iisus ºi Ioan, întãrindu-se în
convingerea cã Acesta era Mesia cel
prezis de prooroci. 

30 noiembrie  - Noaptea
Sfântului Andrei

 De Sfântul Andrei este pãstrat
obiceiul de a pune la încolþit grâu. El
va fi aºezat la luminã ºi udat frecvent,
iar de Anul Nou se va interpreta: al
cui va fi mai înalt ºi mai bogat acela

va avea mai mult noroc ºi va fi mai
sãnãtos.

 În noaptea Sfântului Andrei se
poate prevedea cât de rodnice vor fi
livezile ºi ogoarele. Oamenii aduc în
casã crenguþe de viºin, le pun în apã
ºi, dacã înfloresc pânã la Crãciun, vor
avea un an bogat. Un alt mijloc este
folosirea a 12 cepe (pentru cele 12
luni ale anului) lãsate în pod pânã la
Crãciun - cele stricate sunt semn de
lunã ploioasã, cele încoltiþe sunt
semn de bogãþie.

 Împotriva vârcolacilor, gospo-
dinele folosesc cununile de usturoi
agãþate la intrare ºi lasã aprinsã can-
dela de lângã icoane. Pentru protecþia
vitelor, cu o searã înainte li se ames-
tecã animalelor în hranã busuioc sfinþit
sau li se toarnã câteva picãturi de
agheasmã în apã. 

Ziua Sfântului Andrei - debutul sezonului Sãrbãtorilor de Iarnã
LA MULÞI ANI, 

multã sãnãtate ºi împliniri 
tuturor celor care poartã
numele Sfântului Andrei!

Primar, 
MARIAN MÃCHIÞESCU

“Prichindeii 

ºi bostanii”, 

la Conacul Bellu 
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