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Tuturor locuitorilor Oraºului
Urlaþi le dorim ca Sãrbãtorile de

Iarnã ºi anul 2020 sã le aducã
sãnãtate, fericire ºi împlinirea

tuturor dorinþelor! 

STAN LAZÃR Viceprimar 
alãturi de CONSILIUL LOCAL

URLAÞI

Ansamblul “Strugurel 
de la URLAÞI” a colindat 
la Ploieºti PAGINA 3
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Ne apropiem de
Sfânta Sãrbãtoare 
a Naºterii Domnului. 

Cu aceastã ocazie 
le urez tuturor locuitorilor

Oraºului URLAÞI multã sãnãtate,
liniºte, bucurii iar anul 2020 sã vã
gãseascã cu speranþa într-un viitor mai
bun, alãturi de cei dragi!

La mulþi ani!

Marian MÃCHIÞESCU, 
Primarul Oraºului Urlaþi
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Inspector,
Diana Rãducanu

1. Hotãrârea nr.
90/28.11.2019 privind
atestarea la fondul
locuinþelor cu destinaþia
locuinþã de serviciu a imo-
bilului - apartament-condo-
miniu numãr inventar 10174,
strada 1 Mai, bloc 6, ap.26.

2. Hotãrârea nr.
91/28.11.2019 privind apro-
barea modificãrii organi-
gramei ºi a statelor de funcþii
pentru aparatul de speciali-
tate al Primarului oraºului
Urlaþi ºi serviciile publice de
interes local.

3. Hotãrârea nr. 92/
28.11.2019 pentru modifi-
carea H.C.L. Urlaþi nr.
119/24.11.2016 privind consti-

tuirea Consiliului de Adminis-
traþie al Spitalului Orãºenesc
Urlaþi.

4. Hotãrârea nr. 93/
28.11.2019 privind alegerea
preºedintelui de ºedinþã pe
perioada decembrie 2019 - 
februarie 2020.

C. Teodor 
O  mare problemã, dupã pãrerea

mea, o reprezintã subsolurile
blocurilor din oraº care sunt inun-
date. 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...

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule C. Teodor:

În ediþia din luna februarie 2019 am
dat rãspuns la o întrebare similarã. 
În oraºul Urlaþi, majoritatea aparta-
mentelor din blocurile de locuit sunt
proprietate personalã. Conform Art.
32 (1) din Legea nr. 196/2018 - Legea
asociaþiilor de proprietari actualizatã,
proprietarii sunt obligaþi sã ia mãsuri
pentru modernizarea echipa-
mentelor, instalaþiilor ºi dotãrilor
aferente ºi reabilitarea termicã,
indiferent de natura intervenþiilor.

Lucrãrile de modernizare sau de
întreþinere a spaþiilor comune din
blocurile de locuit sunt obligaþia aso-
ciaþiei de proprietari ºi nu intrã în
atribuþiile autoritãþilor locale.

M. Niþu
Eu cred cã mai sunt multe de fãcut în
oraº, ºi aici mã refer la asfaltarea
unor strãzi care trebuiau 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?...

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:

Stimate Domnule M. Niþu:
Termenul de garanþie al unui covor
asfaltic este de 3-4 ani, iar pe strãzile
unde se fac acum aceste lucrãri,
acestea au fost refãcute în urmã cu
aproape 10 ani. Datoritã uzurii, au
apãrut crãpãturi, fisuri ºi denivelãri,
în special în jurul capacelor de
canalizare. Acestea sunt lucrãri de

întreþinere a covoarelor asfaltice care
se efectueazã periodic.

G. Mihalache
Mi-aº dori sã prind ºi eu ziua în care
oraºul ãsta va avea un sistem 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
mizeria ºi gunoaiele din oraº..

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:

Stimate Domnule G. Mihalache:
Extinderea reþelelor de canalizare se
realizeazã de Hidro Prahova SA prin
proiectul „Reabilitarea ºi moder-
nizarea sistemelor de apã ºi
canalizare în judeþul Prahova”,
proiect aflat în derulare. În ceea ce
priveºte curãþenia, Primãria oraºului
Urlaþi, prin serviciul de specialitate,
monitorizeazã continuu activitatea de
colectare a gunoiului menajer de pe
raza localitãþii. 

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 informaþi-
ile 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 pro-
puneri de lucrãri ºi investiþii ad-
ministraþiei 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
discuþiilor cu editorii acestui ziar,
dumneavoastrã întrebaþi, iar în
EDIÞIA URMÃTOARE a ziaru-
lui, Primãria Urlaþi vã va
rãspunde.
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CETÃÞENII
ÎNTREABÃ:

Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în sedinþa ordinarã 
din 28 noiembrie 2019

Marian T.

Eu zic cã Primarul îºi face

treaba. Totuºi, vreau sã-l

întreb când vom reuºi sã ter-

minãm cu aceastã “þigãnealã”

de pe strãzi, cu aceºti oameni

fãrã cãpãtâi ºi care sunt o

problemã realã pentru sigu-

ranþa celor din jur?...

Ioana C.

Aºtept ziua în care

Primãria sã termine cu

asfaltarea tuturor strãzilor ºi

strãduþelor, pentru cã unele

zone din oraº aratã chiar

rãu..

Cristina M.

Eu una sunt foarte mulþu-

mitã de felul în care aratã

oraºul nostru, de toate

lucrãrile care s-au executat.

Primarul îºi face treaba ºi

asta se vede la orice pas! Îi

doresc multã sãnãtate ºi, pe

aceastã cale, îi mulþumesc

pentru tot ce a fãcut ºi va mai

face, sunt convinsã, pentru

oraºul nostru!

AÞI
ÎNTREBAT, 

Deþinerea, 
comercializarea 
ºi folosirea arti-
colelor pirotehnice,
în scop de divertis-
ment, sunt reglemen-
tate de Legea
nr.406/2006. 

Astfel, pentru prevenirea
unor evenimente nedorite,
cu prilejul apropiatelor
Sãrbãtori de Iarnã, poliþiºtii
Direcþiei arme, explozivi 
ºi substanþe periculoase 
din cadrul IPJ Prahova au
demarat, deja, primele con-
troale în pieþe, târguri, pre-
cum ºi la sediile unor 
comercianþi.

Singurele materiale care
pot fi achiziþionate ºi folosite
de cetãþeni sunt cele din
clasa I: steluþe, lumânãri
scânteietoare, jerbe cu

scântei, minifacle ºi 
minisori, cu o masã ma-
ximã de amestec pirotehnic
de 3 grame. 

Totodatã, persoanele 
fizice nu pot confecþiona,
deþine, comercializa, impor-
ta sau folosi obiecte piroteh-
nice din clasele II-IV ºi T2,
cum ar fi: petarde, pocni-
tori ºi obiecte zburãtoare
din clasa I. 

Este interzisã folosirea
materialelor pirotehnice pe

drumurile publice deschise
circulaþiei rutiere, pe aleile
pietonale, în mijloacele de
transport public, în spaþiile
deschise cu aglomerãri de
persoane º.a. 

Orice operaþiune cu arti-
cole pirotehnice de divertis-
ment, efectuatã în afara
reglementãrilor legale, con-
stituie, dupã caz, contra-
venþie sau infracþiune, ºi se
pedepseºte cu amendã sau
închisoare.

Atenþie la folosirea articolelor pirotehnice!

PRIMÃRIA
URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:
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Fundaþia “Bucuria Ajutorului” - 
locul unde copiii se simt acasã

Filiala Urlaþi a Fundaþiei
“Bucuria Ajutorului” a derulat, pe
parcursul întregului an, o serie de
activitãþi ºi acþiuni specifice unui
centru ce are grijã de soarta a 30
de copii proveniþi din familii
nevoiaºe. 

De bunul mers al lucrurilor,
“responsabil” este Pr. Radu Manuel.
Ca un ultim obiectiv al acestuia, tre-
buie sã amintim cã a fost deja
întocmitã documentaþia în vederea
obþinerii primei tranºe de finanþare din
partea Agenþiei de Finanþare ºi Inves-
tiþii Rurale (AFIR) pentru proiectul de
“Îmbunãtãþire a infrastructurii cen-
trului de zi”. 

Cu aceastã ocazie, au fost refãcute
centralizatoarele pe obiectiv privind
cheltuielile rãmase în urma finalizãrii
fundaþiei de beton armat (foto),
extrasele de materiale, manoperã, uti-
laje ºi transport. 

A fost finalizat, de asemenea, ºi
proiectul “O ºcoalã cât o varã ºi un
an ºcolar cât o vacanþã!” - program
derulat în parteneriat cu Consiliul
Judeþean Prahova, valoarea finanþãrii
nerambursabile (din fondurile bugetu-
lui judeþului) fiind de 23.324,00 lei.
Beneficiarii au avut parte de servicii
socio-educaþionale, adaptate particu-
laritãþilor de vârstã ºi ºcolarizare - în
vederea prevenirii abandonului ºcolar. 

Proiectul a inclus ºi un atelier de
picturã, desen, concursuri sportive,
drumeþii, oferirea de consiliere socialã
ºi consiliere psihologicã (copiilor ºi
pãrinþilor), activitãþi recreative, terapie
ludicã, concursuri de ºah, dar ºi efec-
tuarea temelor de vacanþã. 

Aºa cum spuneam, 30 de copii au
beneficiat la Fundaþia “Bucuria
Ajutorului” - Urlaþi, prin intermediul
Centrului de Zi “Sf. Stelian”, de asis-
tenþã educaþionalã, psihologicã ºi logo-
pedicã, dar ºi de hranã caldã ºi sprijin
ºcolar. Pedagogii de aici au evaluat
abilitãþile cognitive ºi de analizã ale

copiilor ºi s-au ocupat ºi de activitãþi
de reducere a agresivitãþii pentru
copii. Totodatã, spãlãtoria socialã a
oferit servicii specifice unui numãr de
10 familii cu copii, beneficiare ale
Centrului.

Primãria Urlaþi a susþinut ºi în acest
an cheltuielile de întreþinere ale
Centrului de Zi “Sf. Stelian”, din cadrul
Fundaþiei “Bucuria Ajutorului” - aceas-
ta fiind ºi singura susþinere, constantã,
a Centrului! 

“Acest lucru face ca activitãþile
socio-educaþionale pentru cei 30 de
copii cu risc de abandon ºcolar sã
continue, acest ajutor fiind o “razã”
de speranþã ºi un sprijin real pentru
a forma o comunitate de oameni
educaþi ºi pregãtiþi pentru viitor”,
ne-a declarat Pr. Manuel Radu. 

Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului, prilej de
bucurie

Am poposit la Centru cu doar câte-
va zile înaintea Naºterii Domnului ºi
am gãsit o preocupare asiduã a celor
de aici pentru ca pe 25 decembrie cei
mai nevoiaºi copii din localitate sã
aibã parte de cadouri, potrivit tradiþiei. 

Cei mici vor primi, în principal,
haine ºi încãlþãminte cãlduroase de
iarnã (toate noi), dar ºi dulciuri ºi
diferite cadouri - pe care cu toþii le-au
aºternut, ca dorinþe, în scrisorile lor...
70 de astfel de scrisori vor ajunge la

angajaþii P@G Urlaþi, care vor face pe
Moºul în acest an. 

Alþi numeroºi sponsori au þinut sã
participe ºi ei, la strãdaniile Pãrin-
telului Manuel, pentru a-i bucura pe
copii de ziua Naºterii Domnului.

Copiii de la Fundaþia “Bucuria
Ajutorului” s-au pregãtit ºi ei cum au
ºtiut mai bine pentru Naºterea Dom-
nului - au decorat cu luminiþe Centrul,
au împodobit brazii (care au fost
aºezaþi cu grijã în curte) cu betealã,
globuleþe ºi tot ce trebuie, materiale
fãcute chiar de ei cu ajutorul unor vo-
luntari ºi studenþi de la Universitatea
de Petrol ºi Gaze din Ploieºti ºi de la
Universitatea “Titu Maiorescu” din
Bucureºti. De asemenea, copiii au
pregãtit un frumos concert de colinde. 

Activitatea Pãrintelui Manuel Radu
ºi a celor care îl înconjoarã la Fundaþia
“Bucuria Ajutorului” - Urlaþi s-a con-
cretizat într-un documentar de colecþie
realizat de Televiziunea Românã, ma-
terialul urmând sã fie prezentat pe
data de 22 decembrie în cadrul Emi-
siunii “Universul Credinþei”.

Sãrbãtorile de iarnã
reprezintã un moment de
mare bucurie, prin Naºterea
Mântuitorului.

Este momentul când se por-
nesc ºi frumoasele colinde, iar
un astfel de spectacol a fost gãz-
duit de Casa de Culturã a
Studenþilor din Ploieºti. 

“Colinde, datini ºi obi-
ceiuri la români” s-a numit
spectacolul la care au participat
ºi membrii Ansamblului

“Strugurel de la Urlaþi”, al Casei
de Culturã din oraºul nostru. 

Evenimentul a fost organizat
de Ansamblul “Plaiuri
Prahovene”, al Casei de Culturã
a Studenþilor Ploieºti, în
parteneriat cu Ansamblul
“Doina Prahovei”, iar alãturi de
reprezentanþii Casei de
Culturã din Urlaþi pe scenã au
mai urcat membrii
Ansamblului “Muguri de
Brazi” al Cãminului Cultural
Brazi. 

Intrarea la spectacol a fost

liberã, numerosul public

savurând fiecare moment al

evenimentului. De multe

aplauze a avut parte ºi

Ansamblul “Strugurel de la
Urlaþi”, condus de Prof. core-
graf Marinicã Marian.

“Colindãm, colindãm iarna 
Pe la uºi, pe la fereºti
Colindãm, colindãm iarna
cu colinde româneºti”...

Ansamblul “Strugurel de la URLAÞI” a colindat la Ploieºti 
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O nouã bibliotecã pentru elevii 

Liceului “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi 
Ambiþioºi din fire în tot ce-ºi

propun, voluntarii clubului
“Impact” din Urlaþi au mai dat gata
un obiectiv pe care ºi l-au propus în
acest an. 

Este vorba despre finalizarea primei
etape dintr-un proiect mai amplu de
modernizare a bibliotecii Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodã” - Urlaþi.
“Timp de o lunã, prin activitãþile clubu-
lui de voluntariat Impact, ne-am pus
mâinile, minþile, emoþiile ºi dorinþele la
contribuþie în ceea ce a însemnat trans-
formarea bibliotecii, pânã acum. Am
reuºit sã trecem de la identificarea
problemei (lipsa unui spaþiu cultural-
educativ atrãgãtor pentru elevi), la gãsi-
rea soluþiilor ºi, bineînþeles, la munca
propriu-zisã”, scriu, într-o postare pe
reþeaua de socializare, voluntarii de la
“Impact”.  

De asemenea, ei anunþã cã efor-
turile lor vor fi susþinute în continuare
pentru ca, la finalul proiectului, liceul
din Urlaþi sã fie dotat cu o salã multi-
funcþionalã - destinatã în special acti-
vitãþilor extraºcolare ale cluburilor de

teatru, roboticã, vorbit în public ºi vo-
luntariat, gãzduite de liceu. 

Cu sprijinul conducerii liceului, al
profesorilor, al doamnelor de la
Bibliotecã, al elevilor dornici sã dea o
mânã de ajutor, precum ºi al per-
soanelor implicate activ în comunitate,

voluntarii “Impact” vor sã transforme
biblioteca într-una de impact!... 

Toþi cei implicaþi în acest proiect îºi
doresc ca cititul ºi activitãþile extra-
ºcolare sã devinã favoritele elevilor ºi
sã îi ducã pe aceºtia pe culmile perfor-
manþei ºi ale succesului. 

Elevii ªcolii Gimnaziale
“Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi 
s-au pregãtit în cele mai mici
detalii pentru sosirea lui Moº
Nicolae. Am tras ºi noi cu
ochiul la munca acestora ºi

vã împãrtãºim ºi dumnea-
voastrã câteva ipostaze...    

Suntem convinºi cã ace-
leaºi emoþii le vor avea copiii
ºi înaintea sosirii lui Moº
Crãciun. 

De lângã bradul de la ºcoalã, elevii de la “Cãnuþã
Ionescu” au ieºit pe strãzi cu o surprizã deosebitã, dulce,
pentru urlãþeni. Aceºtia s-au putut delecta cu preparate
alese, special fãcute de elevi pentru “TÂRGUL DE
PRÃJITURI”! Sfãtuim pofticioºii sã dea pagina repede...

Elevii ªcolii Gimnaziale 
“Cãnuþã Ionescu” în acþiune!
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Ziua Naþionalã a României. 
Ziua în care cu toþii, oriunde ne-am
afla, ne sãrbãtorim þara ºi eroii
care au luptat pentru independenþa
ºi suveranitatea ei. 

O zi cu sentimente înãlþãtoare,
gândindu-ne cã în 1918 românii au trãit
la unison emoþia reîntregirii. De atunci,
1 Decembrie reprezintã idealul nostru
ca naþiune - de a fi liberi ºi uniþi într-o
Românie Mare. 

România Întregitã a cuprins între
graniþele ei cetãþenii români din
Vechiul Regat, Transilvania, Basarabia
ºi Bucovina. Ar trebui sã învãþãm ºi
noi, de la bãrbaþii de stat care au fãurit
România Mare, cã doar împreunã
putem fi puternici, cã românii nu tre-
buie sã-ºi urascã semenii ºi cã dezbina-
rea nu duce la nimic bun. 

1 Decembrie este o zi specialã, care
ne aminteºte cã începând cu primii ani
ai sec. XX provinciile istorice româ-
neºti au devenit istorie, iar România,
un stat unitar ºi indivizibil, a apãrut pe
harta lumii. Totodatã, aceastã zi repre-
zintã pentru întreaga suflare româ-
neascã un prilej de cinstire a memoriei
celor care au reuºit sã ducã la înde-
plinire idealul de unire al locuitorilor
tuturor provinciilor româneºti.

“Marea Unire din
1918 a fost ºi va
rãmâne o paginã
emblematicã a isto-
riei româneºti. 
Este fapta istoricã
a întregii naþiuni

române, realizatã
într-un elan râvnit 

cu putere de cãtre 
fruntaºii politici ºi izvorât
din strãfundurile
conºtiinþei neamului 
românesc”, ne-a declarat
Primarul Marian
Mãchiþescu. 

De Ziua Naþionalã, la Urlaþi s-au
depus coroane de flori la monu-
mentele dedicate eroilor neamului. În
frunte cu Primarul Marian Mãchiþescu

ºi cu Viceprimarul Stan
Lazãr, autoritãþile publice

locale au readus în memoria
celor prezenþi jertfa celor
cãzuþi pentru independenþa,
suveranitatea ºi integritatea
României Mari. 

Tot în aceastã zi cu o însemnãtate
aparte pentru neamul românesc, auto-
ritãþile publice locale din Urlaþi au
depus coroane de flori ºi au participat
la sfinþirea noii troiþe care a fost ridi-
catã în cimitirul oraºului, în amintirea
Eroilor cãzuþi în luptã pentru apãrarea
þãrii. 

ªi Biserica a comemorat eroii nea-
mului, prin oficierea unei Slujbe de
Tedeum ºi un Parastas întru cinstirea
acestora. 

De 1 Decembrie, eroii neamului 
au fost omagiaþi ºi la Urlaþi

Urlaþi, un oraº de basm în aºteptarea Anului Nou
A devenit deja o tradiþie

ca în preajma sãrbãtorilor
de iarnã locuitorii oraºului
sã se bucure de o priveliºte
minunatã. 

ªi în acest an, strãzile
Urlaþiului sunt o poveste de
luminã ºi culoare, îmbrãcând
aceste “haine” de o frumuseþe
aparte. Centrul oraºului
aduce aminte de frumoasele
ºi nemuritoarele basme ale
fraþilor Grimm, iar o simplã
plimbare seara te face sã
pluteºti, parcã, departe de
“lumea dezlãnþuitã”. 

Perdelele de ghirlande
multicolore, steluþele de Crã-
ciun ºi figurinele 3D montate
de cãtre Primãrie reprezintã o
adevãratã bucurie pentru
privitori. 

ªi în acest an, edilii ora-
ºului au dorit ca Urlaþiul sã se
numere printre localitãþile cu
cel mai frumos iluminat de
sãrbãtori din Prahova. 

Bucuria ochilor, acest
spectacol de luminã ºi
culoare vine sã întregeascã un
“peisaj” mult dorit în aºtep-
tarea Crãciunului ºi a Anului
Nou. 

Doar o datã într-un an ai
ocazia sã asiºti la acest “spec-
tacol” - gândit de cãtre muni-
cipalitatea oraºului ºi pus în
practicã de cãtre întreaga
echipã de gospodãrire urbanã
din cadrul Primãriei. 

Tuturor celor implicaþi se
cuvin felicitãri ºi, în acelaºi
timp, mulþumiri pentru modul
în care se strãduiesc, an de
an, sã facã din Urlaþi un loc de
poveste în preajma sãrbãto-
rilor de iarnã.

La mulþi ani urlãþeni!
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Bunul simþ, o lecþie ce trebuie
învãþatã de unii cetãþeni

Imaginile cu mizeria de lângã
tomberoanele aflate pe o nouã
rampã amenajatã de Primãria
Urlaþi au atras, cu siguranþã, privi-
rile trecãtorilor la începutul acestei
luni. 

Dar ceea ce au omis anumite per-
soane sã spunã, ºi care au postat
imaginile pe reþeaua de socializare,
este cã mizeria a fost fãcutã tot
de...oameni, mai bine zis de cei certaþi
cu bunul simþ ºi cu cei 7 ani de acasã..
Pentru cã nu domnul Primar,
Viceprimarul sau orice alt funcþionar
al Primãriei sunt vinovaþi de faptul cã
unii înþeleg sã depoziteze gunoiul pe
jos! 

Cu doar trei zile înainte, gunoiul
rãspândit pe jos nu exista!... ªi atunci,
ne întrebãm, de ce aruncãm cu pietre
în cine nu trebuie?... Este clar cã 
beneficiarii acestui punct de colectare
a gunoiului trebuie sã încerce sã fie
mai atenþi în momentul în care pun
resturile în pubele. Iar atunci când se
întâmplã, din neatenþie, sã mai pice ºi
pe lângã, nu credem cã este un efort
într-atât de mare încât sã nu ne putem
apleca sã punem resturile menajere
acolo unde le este locul!

Trebuie menþionat faptul cã
autoritãþile publice locale se implicã
activ în rezolvarea unor astfel de
probleme. Dovadã este faptul cã ime-
diat ce situaþia de mai sus a fost sem-

nalatã, Primãria Urlaþi a intervenit ime-
diat prin trimiterea la faþa locului 
a unei echipe de muncitori - pentru a
face curat dupã nepãsarea ºi dezin-
teresul unor cetãþeni. Ajunºi în zonã,
muncitorii au constatat cã, deºi 4 din-
tre pubele erau goale, gunoaiele erau

depozitate tot pe lângã acestea! Astfel
cã s-a trecut la curãþarea (nn - impeca-
bilã) atât a platformei de depozitare
cât ºi a împrejurimilor. În acelaºi timp,
s-a suplimentat numãrul de pubele 
cu încã 5. Mai rãmâne doar ca noi,
cetãþenii, sã înþelegem cã gunoaiele
trebuie sã fie puse în pubele, nu pe
lângã. E greu?... Haideþi cã se poate!

Recomandãri alimentare în perioada Sãrbãtorilor
 Mãnâncã încet,

chiar dacã pofta este
mare. Te va ajuta la
digestie ºi totodatã sã te
saturi mai repede, astfel
vei evita sã mãnânci
mult ºi sã depui colãceii
în jurul abdomenului.

 Mãnâncã puþin,
chiar dacã doreºti sã
vezi ce gust au toate
sortimentele culinare
de pe masã. Puþin din
toate ºi cu mãsurã –
aceasta este soluþia sã
eviþi problemele diges-

tive, surplusul de calorii
ºi agravarea unor boli.

Evitaþi alimentele
picante, care conþin
piper, hrean, muºtar,
toate acestea grabesc
tranzitul ºi afecteazã
mucoasa digestivã.

Evitaþi bãuturile
alcoolice tari, cu un
conþinut ridicat în
alcool, cum ar fi pãlin-
ca, coniacul etc.

 Evitaþi sã mân-
caþi foarte des. Chiar
dacã masa este plinã,

aceasta nu înseamnã cã
tot timpul trebuie sã
mestecaþi.

Evitaþi mâncãru-
rile grase, prãjite, untu-
ra sau ºoriciul, la fel ºi
sosurile cu conþinut
mare în grãsimi.

Nu faceþi abuz de
sucuri din comerþ, mai
consumaþi ºi apã mi-
neralã sau limonadã
chiar dacã vã aflaþi la 
o petrecere. 

Beþi maxim douã
cafele pe zi. 

Bradul e împodobit, Moºul încã n-a sosit,
începeþi sã colindaþi, ºi pe el sã-l aºteptaþi

E vremea colindelor

În timpul iernii, când nopþile sunt mai
lungi ºi viaþa naturii este încetinitã, sun-
tem mai atenþi la trãirile sufleteºti ale
noastre ºi ale celor din jur. Nu întâmplãtor
în aceastã perioadã dupã solstiþiul de
iarnã are loc naºterea Copilului venit din
luminã, naºterea lui Iisus Hristos. 

Peste tot în lume, oamenii
sãrbãtoresc Crãciunul

În urmã cu 2000 de ani, Roma era un
mare imperiu condus de Caesar Augustus
iar Israelul era condus de regele Irod. 
Într-un mic sat din Nazareth, Israel, trã-
iau Iosif ºi Maria. Iosif era templar ºi
Maria era o tânãrã fatã ce va deveni
curând soþia sa. Maria i-a povestit lui
Iosif despre visul pe care l-a avut în care
era vizitatã de un înger, Gabriel, care a
anunþat-o cã va da naºtere unui copil, iar
numele Lui va fi Iisus.

Vestea

Când Maria era însãrcinatã, împãratul
a trimis veste în regat ca toate persoanele
trebuiau înregistrate pentru o nouã taxã.
De aceea trebuia sã se întoarcã în oraºele
de baºtinã. Maria ºi Iosif  au plecat din
Nazareth cãtre Bethleem.

Locul naºterii

Sfânta Fecioarã Maria l-a nãscut pe
Iisus într-un staul de animale de la mar-
ginea cetaþii. Acolo, la marginea câmpu-
lui, în noaptea sfântã, îngerul a vestit pãs-
torilor Naºterea Mântuitorului lumii. 

Atunci, cei trei magi de la Rãsãrit au
vãzut o stea luminoasã pe cer ºi,
strãbãtând cale lungã pentru a o urma, au
ajuns la Bethleem, aducându-i Mân-
tuitorului, în dar, aur, smirnã ºi tãmâie.

Sãrbãtoarea Crãciunului a reprezentat
dintotdeauna un prilej de bucurie pentru
creºtini, ºi mai ales pentru copii, care
aºteaptã  an de an zilele în care merg sã
colinde ºi împodobesc bradul.

În perioada sezonului rece
cele mai multe incendii au fost
înregistrate la locuinþele
particulare, majoritatea având
drept cauzã sistemele de
încãlzire IMPOROVIZATE,
NESUPRAVEGHEATE SAU
DEFECTE. 

Instrucþiuni pentru utilizarea
gazelor naturale

Întreþinerea, exploatarea ºi repararea
instalaþiilor de utilizare a gazelor natu-
rale revin beneficiarului, care rãspun-
de pentru buna lor funcþionare.

Pentru preîntâmpinarea accidente-
lor cu pierderi de vieþi umane ºi dis-
trugeri de bunuri materiale, ce 
s-ar putea produce din cauza folosirii
incorecte a instalaþiilor de gaze
naturale, se vor respecta cu stricteþe
urmãtoarele instrucþiuni:

Înaintea de aprinderea focului se
fac urmãtoarele operaþiuni:

ventilarea încãperilor în care
funcþioneazã aparatele de utilizare,  în
centralele termice ºi în încãperile cu
aparate de consum cu flacãrã liberã se
asigurã o ventilare permanentã;

controlul tirajului aparatelor
racordate la coº; în cazul în care se con-
statã lipsa tirajului, nu se aprinde focul
decât dupã efectuarea lucrãrilor care sã
asigure tirajul (curãþirea coºului de fum,
curãþirea sobei, repararea aparatelor de
evacuare mecanicã a gazelor de ardere,
deschiderea clapetelor de reglare);

controlul robinetului de manevrã
al aparatului de utilizare, dacã robinetul
este deschis, acesta se închide ºi se
ventileazã încãperea respectivã, precum
ºi cele învecinate prin deschiderea uºilor
ºi ferestrelor, aprinderea focului se face
numai dupã aerisirea completã;

asigurarea accesului aerului de ar-
dere în focarul aparatului de utilizare
(prin: deschiderea uºitelor cenuºarului
la sobe, deschiderea fantelor pentru

accesul aerului în focar, pornirea venti-
latorului etc);

verificarea funcþionãrii aparaturii
de automatizare, dupã caz;

ventilarea focarelor de la apara-
tele de utilizare.

La aprinderea focului în aparatele
de utilizare neautomatizate ºi arzã-
toare, se fac urmãtoarele operaþiuni:

aerisirea focarului minim 5 minute
înainte de aprinderea focului;

apropierea aprinzãtorului de
arzãtor;

deschiderea lentã a robinetului de
manevrã ºi aprinderea focului concomi-
tent cu supravegherea stabilitãþii flãcãrii;

Stingerea focului
Stingerea focului la aparatele de

utilizare racordate cu furtun se va face
prin închiderea robinetului de siguranþã
existent înaintea furtunului, dupã
stingerea flãcãrii se închide ºi robinetul
de manevrã.

La utilizarea gazelor naturale 
este interzis:
aprinderea focului dacã aparatul

de utilizare nu este etanº sau nu are tiraj;
lãsarea focului nesupravegheat, la

aparatele neautomatizate;
obturarea coºului de fum al

aparatelor de utilizare;
modificarea instalaþiilor de gaze

fãrã aprobãri legale ºi prin persoane
neautorizate;

nu se recomandã dormitul în
încãperi cu aparate de utilizare neracor-
date la coºurile de fum (reºou, aragaz, etc.),
mai ales în locuinþele dotate cu geam
termopan;

Dacã se simte miros de
gazelor naturale:
stingerea tuturor focurilor;
deschiderea uºilor ºi ferestrelor;
nu se aprinde nici o sursã de foc;
nu se manevreazã aparate electrice;
nu se doarme în astfel de încãperi;
se anunþã imediat unitatea distri-

buitoare.

Recomandãri pentru sezonul rece
6
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FLORENTIN TINCA

“Poveste de Crãciun” 
s-a numit matineul muzeal
organizat la Conacul Bellu. 

Programul a fost susþinut
de clasa de teatru - actor
Liviu Urzealã ºi clasa de
dans - coregraf Aida Dobre,
participanþii fiind delectaþi cu
un spectacol de înaltã þinutã
artisticã al copiilor - aplaudaþi
la scenã deschisã de toþi cei
prezenþi. 

Organizatorii acestui
matineu muzeal au fost
Consiliul Judeþean
Prahova, Muzeul Judeþean
de Istorie ºi Arheologie
Prahova, Muzeul Conacul
Bellu ºi Casa de Culturã din
Urlaþi. 

Imaginile surprinse
spun totul despre reuºita
acestui eveniment...

Conacul Bellu, gazda unei frumoase
“Poveºti de Crãciun”

Conform Noului Testament,
ªtefan se trãgea din Ierusalim 
ºi avea origini iudaice. 

Sf. ªtefan este recunoscut ca
fiind primul martir creºtin care
a fost condamnat de cãtre
autoritãþile iudaice. 

Iisus Hristos l-a luat sub aripa sa,
sã îl urmeze pretutindeni ºi sã ia
parte la faptele ºi minunile sale. Gãsit
vinovat de blasfemie, Sf. ªtefan este
condamnat la moarte prin lapidare,
pentru cã a mãrturisit în faþa tuturor
credinþa pe care o avea în Iisus. 

Moaºtele sale se aflã în cripta bi-
sericii ”San Lorenzo fuori de Mura” din
Roma. Potrivit unei tradiþii strãvechi, în
aceastã zi este bine sã dãruim icoana
Sf. ªtefan sau o candelã nouã, aprinsã,
pentru sãnãtatea rudelor bolnave, dar
ºi pentru sporul casei. 

De Sf. ªtefan, se preparã ºi se împart
mucenici cu nucã ºi miere, care
amintesc de moartea lui muceniceascã. 

Se fac pomeniri pentru sufletele
celor care au murit în împrejurãri dra-
matice, iar pachetele cu mâncare se
împart ºi persoanelor tinere, care
poartã numele primului mucenic
ªtefan. 

Pe 27 decembrie,
Biserica Ortodoxã 
îl prãznuieºte pe

Sfântul ªtefan

La mulþi ani 
tuturor celor care

poartã numele
Sfântului ªtefan!

Superstiþii în
prima zi din an
 În noaptea dintre ani se obiºnu-

ieºte sã ne punem o dorinþã ºi sã în-
tâmpinãm anul ce vine cu speranþe de
mai bine;
 La trecerea dintre ani este bine

ca fiecare persoanã sã poarte o hainã
nouã dar ºi ceva roºu, ori o altã
culoare veselã pentru a atrage toate
energiile pozitive.
 La miezul nopþii, uºa casei tre-

buie sã fie deschisã, permiþând astfel
anului vechi sã iasã, iar celui nou sã
intre; 

Dacã pe 1 Ianuarie pui gând
bun la toate ºi le doreºti tuturor de
bine, îþi dã Dumnezeu sãnãtate,
bucurie, noroc ºi spor. 

Se spune cã dacã, dupã ce te
speli, îþi ºtergi faþa cu ban de argint,
vei fi curat, sãnatos ºi-þi prieºte tot
anul care începe. 
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Deºi temperaturile, mai ales
seara ºi dimineata, nu sunt chiar
atât de prietenoase, lucrãrile de
reabilitare ºi modernizare continuã
pe strãzile din cuprinse în planul 
de execuþie. 

De acest lucru ne-am convins ºi noi
vizitând ºantierele în lucru de pe douã
din respectivele strãzi - Lãmâiþelor ºi
Arioneºtii Noi, pe care se executã
lucrãri pentru reþeaua de canalizare ºi
cea de apã (cu þevi din polietilenã ºi
branºamente). 

La ora documentãrii acestui material,
lucrãtorii firmei care se ocupã de acest
proiect munceau la racordãrile
locuinþelor din zonã la sistemul de
canalizare (foto). 

Strãzile Liliacului ºi Lalelelor

sunt alte douã strãzi ce vor suferi

lucrãri de introducere a sistemului de

apã ºi canalizare. Investiþia totalã, pen-

tru 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, dupã efectu-

area lucrãrilor de decopertare s-a trecut
la turnarea unor noi covoare de asfalt,
precum ºi la înlocuirea bordurilor. Pe
altele, lucrãrile sunt în desfãºurare, ºi
aici facem referire la strãzile Zambilelor
(intersecþia Socului - Cimitir), Mihai
Viteazu sau 23 August. 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 calitãþii
vieþii locuitorilor Oraºului Urlaþi ºi
suntem în permanenþã atenþi la pro-
blemele ridicate de cetãþeni”, a
declarat Primarul Marian Mãchiþescu. 

În acelaºi timp, au demarat ºi
lucrãrile de modernizare la Parcul
Central, unde s-au tãiat deja copacii
groºi ºi s-au efectuat lucrãri de toaletare
pentru cei care s-a decis sã rãmânã în
picioare. 

De subliniat e faptul cã Primarul
Marian Mãchiþescu a luat decizia ca
lemnele obþinute din tãierea arborilor
sã fie încãrcate ºi livrate unor familii
nevoiaºe din oraº! Un cadou important,
binevenit, înainte de sãrbãtori pentru
cei care nu au posibilitatea sã cumpere
lemne pentru încãlzire. 

Sã mai spunem cã Parcul Central va
avea o cu totul altã “faþã” - cu alei noi,
iluminate, ºi utilate cu bãnci noi. Tot
aici va fi amplasat ºi un nou loc de
joacã pentru copii. 

Lucrãri la foc continuu în Urlaþi, 
chiar ºi în sezonul rece

Parohia “Sfinþii Voievozi” 
din Urlaþi se pregãteºte, ca toate
celelalte parohii din þarã, de sfânta 
sãrbãtoare a Naºterii Domnului. Iar
copiii sunt principalul “obiectiv” al
Preotului Petroniu Tãnase, pe care
l-am gãsit dis de dimineaþã în par-
cul de lângã bisericã - unde asista
la lucrãrile de toaletare ale
copacilor din apropiere, dar ºi la
lucrãrile de modernizare ce se exe-
cutã la locaºul de cult ºi în imediata
apropiere a acestuia. 

De la Pãrintele Tãnase am aflat cã
un numãr de 200 de scrisori, ale unor
copii nevoiaºi din oraº ºi împrejurimi,
au fost trimise unor oameni cu suflet
mare, membrii ai Fundaþia “SoSiSeSa”

din Bucureºti - care vor sã-i bucure pe
aceºti copii cu dulciuri, fructe dar ºi cu
îmbrãcãminte cãlduroasã ºi încãlþã-
minte de iarnã. 

De bucuria copiilor nevoiaºi din
Urlaþi se vor ocupa 200 de familii din
Capitalã.

Parohia “Sfinþii Voievozi” Urlaþi a
intrat în “febra” sãrbãtorilor încã de la
începutul lunii, când, de Sf. Nicolae, 80
de pachete au ajuns la grãdiniþa din
oraº. De asemenea, o sumã importantã
a fost alocatã cumpãrãrii unor produse
specifice de Crãciun ºi care vor fi
împãrþite oamenilor din oraº cu o situ-
aþie financiarã deosebitã. Pe de altã
parte, a fost iniþiatã o campanie de
donare de haine, încãlþãminte sau
jucãrii - lucruri care vor ajunge, de
asemenea, la cei care au mare nevoie
de ele. 

Nu în ultimul rând, Parohia “Sfinþii
Voievozi” s-a alãturat unei colecte,
organizatã de Arhiepiscopia Bucureº-

tilor, pentru ajutorarea populaþiei din
Albania - greu încercatã în urma cu-
tremurului devastator de la sfârºitul
lunii trecute, soldat cu 21 de morþi ºi
peste 600 de rãniþi. 

Parohia “Sfinþii Voievozi”, alãturi de semenii aflaþi în suferinþã 
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