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AÞI ÎNTREBAT, 

PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

Cu prilejul zilelor de 1 ºi 8 Martie
Viceprimarul STAN LAZÃR, 

alãturi de Consiliul Local URLAÞI
ureazã tuturor doamnelor ºi

domniºoarelor din Oraºul Urlaþi fericire
ºi multe bucurii alãturi de cei dragi. 

LA MULÞI ANI! 
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O primãvarã frumoasã!
Urez tuturor doamnelor ºi domniºoarelor 

din oraºul URLAÞI ca acest început de PRIMÃVARÃ
ºi ziua de 8 MARTIE sã vã aducã sãnãtate, 
împlinire ºi fericire alãturi de cei dragi!

La mulþi

ani!

MARIAN MÃCHIÞESCU, 
Primarul Oraºului Urlaþi
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B. Nicolae:
S-au fãcut multe

lucruri bune în oraºul
nostru, ºi pentru asta
meritã cele mai calde
felicitãri Primarul
Marian Mãchiþescu. 
S-au creat ºi noi locuri
de muncã pe raza
oraºului, un lucru extra-
ordinar. Acum, eu cred
cã domnul Primar tre-
buie sã-ºi îndrepte
atenþia cãtre unele strãzi
care aratã jalnic ºi care
trebuiesc racordate ºi la
sistemul de alimentare
cu apã.  ªtie domnul
Primar la ce strãzi mã
refer, cã doar nu trãieºte
în alt oraº.

C. Dragomir: 
Nu ºtiu pânã când li

se va mai permite unora
sã-ºi parcheze maºinile
proprietate personalã
pe unde vor... Sunt unii
chiar care urcã maºinile
ºi pe trotuar, încurcând
vizibil circulaþia pieto-
nilor. Iar lucrul ãsta se
întâmplã tot mai des.

Nu ºtiu, în aceste

condiþii, ce rost mai are

Poliþia Comunitarã ºi ce

fac aceºti domni care

patruleazã sau se fac cã

patruleazã pe strãzile

din Urlaþi..

T. Gheorghe:

M-am nimerit de

multe ori în zona unde

comercianþii vin sã

vândã cereale. Cu tot

respectul pentru

autoritãþile locale, dar

eu cred cã altul trebuia

sã fie locul în care

aceºtia sã-ºi poatã vinde

marfa. ªi mã refer chiar

la o piaþã special creatã

pentru acest comerþ. 

ªi pentru cã am adus

vorba de piaþa... Când

vom avea ºi noi ceva de

genul celei din Ploieºti,

desigur nu aºa mare,

dar decentã?...

Stimate Domnule M.Victor, 
Stimatã Doamnã I.Mariana: 

În piaþa zilnicã a funcþionat un magazin de
comercializare peºte ºi produse din peºte, dar
datoritã faptului cã nu avea desfacere a fost închis.

În luna decembrie 2018 a fost semnat contractul
de prestãri servicii având ca obiect întocmirea
documentaþiei de avizare a lucrãrilor de inter-
venþie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiþii
„Modernizare ºi amenajare Piaþa Centralã, Oraºul

Urlati, judeþul Prahova”.  Dupã predarea documen-
taþiei, se vor aproba indicatorii tehnico-economici
ai proiectului ºi vor urma etapele de scoatere la
licitaþie a Proiectului Tehnic ºi de execuþie a
lucrãrii. 

Parcurgerea acestor etape nu o putem estima
ca duratã, dar la finalizarea obiectivului de
investiþii, Oraºul Urlaþi va avea o piaþã centralã cu
spaþii moderne de comercializare pentru diverse
produse alimentare, printre care o sã avem în
vedere sã includem ºi o pescãrie.  

T. Aurel: Poate cã domnul Primar nu ºtie, dar subsolurile de blocuri din oraº
sunt inundate din cauza þevilor sparte. Situaþia se regãseºte la aproximativ 80%
din blocurile din oraº. Noi am încercat, unde locuim, sã vorbim cu singura firmã
de vidanjare din Urlaþi pentru a ne ajuta, dar ni s-a spus cã oamenii care efectuau
astfel de lucrãri în subsolurile blocurilor au plecat..Iar situaþia a rãmas la fel. Nu
vreau sã mã gândesc ce va fi la varã, dacã nu se va interveni. Avem nevoie de ajutorul Primãriei, 
e singura soluþie!
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AÞI ÎNTREBAT, 

M. Victor: Avem de toate în oraº, magazine, acum avem ºi un mall. Dar, mai lipseºte ceva - un magazin
cu peºte proaspãt! Trebuie sã merg la Ploieºti sã cumpãr peºte proaspãt ºi nu mi se pare normal. Sunt per-
soane bolnave, care nu pot mânca chiar orice carne..Ne-ar fi de mare ajutor un centru de unde sã putem
cumpãra peºte proaspãt.

I.Mariana: Eu cred cã domnul Primar ar trebui sã se gândeascã ºi la modernizarea Pieþei.
Producãtorii au început sã dea bir cu fugiþii din cauza condiþiilor de aici… frig, umezealã. Exemplul
Mizilului este de luat în seamã, n-am zis sã arate la fel ca cea de la Ploieºti. Amenajarea ºi modernizarea
pieþei mi se pare un lucru important în oraºul nostru. Ca sã nu mai vorbesc de un WC public… Sunt scãri
de bloc care au fost transformate în wc-uri de cei fãrã cãpãtâi ºi care taie frunzã la câini pe strãzi.

Diana RÃDUCANU,
Inspector

ªedinþa extraordinarã
din 10 ianuarie 2019:

1. Hotãrârea nr.1/
10.01.2019 privind utilizarea
excedentului existent la
31.12.2018.

ªedinþa ordinarã din
31 ianuarie 2019:

1. Hotãrârea nr. 2/
31.01.2019 privind aprobarea

Planului de Acþiuni ºi Lucrãri
de Interes Local pe anul 2019.

2. Hotãrârea nr. 3/
31.01.2019 privind aprobarea
Planului de ocupare 
a funcþiilor publice pentru
anul 2019.

3. Hotãrârea nr.4/
31.01.2019 pentru aprobarea
Raportului privind activitatea
desfãºuratã de cãtre asistenþii
personali din Oraºul Urlaþi în
semestrul II al anului 2018.

4. Hotãrârea nr.5/
31.01.2019 cu privire la
atribuirea în folosinþã gratuitã

a imobilului-teren în suprafaþã
de 2206 mp aparþinând dome-
niului privat al oraºului Urlaþi
cãtre Arhiepiscopia
Bucureºtilor, Protoieria Urlaþi.

5. Hotãrârea nr.6/
31.01.2019 pentru modificarea
H.C.L.Urlaþi nr.118/29.11.2018
privind aprobarea plãþii bur-
selor de performanþã, de
merit, de studiu ºi sociale
pentru elevii din cadrul
Liceului Teoretic „Brânco-
veanu Vodã” Oraºul Urlaþi.

6. Hotãrârea
nr.7/31.01.2019 privind apro-

barea actualizãrii Planului de
analizã ºi acoperire a
riscurilor - Urlaþi 2019.

7. Hotãrârea nr. 8/
31.01.2019 pentru aprobarea
necesitãþii ºi oportunitãþii
investiþiei ºi aprobarea docu-
mentaþiei tehnico-economice
– Documentaþie de Avizare a
Lucrãrilor de Intervenþii
(D.A.L.I.) ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul „MODERNIZARE
PARC CENTRAL, ORAªUL
URLAÞI, JUDEÞUL PRAHO-
VA”.

8. Hotãrârea nr. 9/
31.01.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program
Prelungit „Clopoþica”, Oraºul
Urlaþi, pentru  luna noiembrie
2018.

9. Hotãrârea nr. 10/
31.01.2019 cu privire la
atribuirea în folosinþã gratuitã
a spaþiului cu altã destinaþie
decât aceea de locuinþã situat
în Urlaþi, str.Mihai Eminescu,
nr. 5, cãtre Asociaþia “Muntele
de Sare”.

P rin 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 comuni-
care ºi un acces mai facil la informaþiile de care
aveþi nevoie.  

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

tatea Primãriei ºi Consiliului Local sau, de ce
nu, doriþi sã faceþi propuneri de lucrãri ºi in-
vestiþii administraþiei locale, aceastã rubricã 
vã stã la dispoziþie. 

A tât prin intermediul adresei de mail pu-
blicatã în caseta tehnicã a ziarului local,

la telefon - la sediul Primãriei sau în urma dis-
cuþiilor cu editorii acestui ziar, dumneavoastrã
întrebaþi, iar în EDIÞIA URMÃTOARE
a ziarului Primãria Urlaþi vã va rãspunde.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna ianuarie 2019 

Stimate Domnule T.Aurel: În oraºul Urlaþi,
majoritatea apartamentelor din blocurile de locuit
sunt proprietate personalã, la nivelul acestora fiind
constituite asociaþii de proprietari. Legea
nr.196/2018 - Legea asociaþiilor de proprietari actua-
lizatã a intrat  în vigoare la data de 28 septembrie
2018. Astfel noua lege care vizeazã organizarea ºi
funcþionarea asociaþiilor de proprietari vine cu noi
reguli stricte pentru cei care locuiesc la bloc.
Obligaþia de a constitui asociaþiile de proprietari
acolo unde existã cel puþin trei proprietãþi indivi-
duale ºi spaþii comune este stabilitã foarte clar în
nouã lege, nu lãsatã sub zodia opþionalului. Prin
urmare, toþi cei aflaþi în aceastã situaþie trebuie sã-ºi
înfiinþeze asociaþii de proprietari, conform legii. De
asemenea, conform Art.32 (1) din legea
sus–menþionatã, proprietarii sunt obligaþi sã ia
mãsuri pentru consolidarea ºi modernizarea condo-

miniului, modernizarea echipamentelor, instalaþiilor
ºi dotãrilor aferente, montarea contoarelor pentru
individualizarea consumurilor la nivel de  propri-
etate  individualã,  reabilitarea termicã în scopul
creºterii performanþei energetice, precum ºi reabi-
litarea structural-arhitecturalã a anvelopei condo-
miniului pentru creºterea calitãþii arhitectural-ambi-
entale a acestuia, potrivit prevederilor legale, în
condiþiile menþinerii aspectului armonios ºi unitar
al întregului condominiu, indiferent de natura inter-
venþiilor. 

Raportul dintre autoritãþile administraþiei pu-
blice ºi asociaþiile de proprietari nu poate fi decât
cel stabilit prin lege, prin urmare nu ne putem
implica în lucrãrile de modernizare sau de între-
þinere a spaþiilor comune din blocurile de locuit,
acestea fiind obligaþia asociaþiei de proprietari ºi nu
intrã în atribuþiile Primãriei Oraºului Urlaþi.

PRIMÃRIA URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE:

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:
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Colectivul didactic al
Liceului “Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi se preocupã îndea-
proape de pregãtirea elevilor
care ne vor reprezenta la
diferitele Olimpiade ºcolare -
etapa judeþeanã. De la Dna
Mãdãlina Lefter, directorul
liceului, am aflat cã mai mulþi
elevi s-au calificat mai departe
la diferite discipline cum ar fi
limba românã, matematicã sau
limbi strãine.

În paralel cu aceastã pre-
ocupare, continuã ºi activi-
tatea la Clubul de Roboticã al
liceului - club condus de cãtre
prof. Sorin Cojanu. 

De asemenea, conducerea
liceului se pregãteºte ºi pentru
“Ziua Porþilor Deschise”.
Acþiunea, menitã sã vinã în
întâmpinarea copiilor care
doresc sã studieze la respecti-
va instituþie de învãþãmânt, se
va desfãºura la jumãtatea lunii

martie, la o datã ce va fi
comunicatã ulterior. Cu
aceastã ocazie, cei care vor
cãlca pragul liceului în cadrul
acestei acþiuni se vor putea
delecta cu programe artistice
ºi piese de teatru - reprezen-
tate de cãtre elevii Liceului
“Brâncoveanu Vodã”. 

“Situaþia la acest început
de an este cea pe care ne-am
dorit-o, ºi ne bucurãm sã
anunþãm cã am finalizat
lucrãrile pentru internet la
nivel de unitate. Aºteptãm
acum ºi aprobarea bugetu-
lui, pentru a putea demara

ºi alte lucrãri pe care ni 
le-am propus pentru acest
an. Totodatã, am primit
acceptul Inspectoratului
ºcolar Judeþean pentru înfi-
inþarea unei a doua clase 

a 5-a  de intensiv englezã,
începând din aceastã toam-
nã”, ne-a declarat Dna
Mãdãlina Lefter, Directorul
Liceului “Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi.

Liceul “Brâncoveanu Vodã” a intrat în “febra”
pregãtirii Olimpiadelor ºcolare judeþene

Ce trebuie sã ºtie pãrinþii 
despre înscrierea în învãþãmântul primar
Condiþii pentru
înscrierea în clasa
pregãtitoare 2019

 Copiii care împlinesc vârs-
ta de 6 ani pânã la 31 august
2019, inclusiv.
 La solicitarea pãrinþilor,
copiii care împlinesc vârsta de 
6 ani în perioada 1 septembrie -
31 decembrie 2019, inclusiv,
dacã evaluarea dezvoltãrii psi-

hosomatice atestã pregãtirea
pentru parcurgerea cu succes a
clasei pregãtitoare.
 Orice altã situaþie va fi

rezolvatã de cãtre inspectoratele
ºcolare, în interesul educaþional
al elevului ºi în conformitate cu
cadrul legal.

Detalii despre evaluarea 
psihosomaticã a copiilor:

Evaluarea dezvoltãrii psihosoma-
tice a copiilor se efectueazã sub
coordonarea Centrului Judeþean de
Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã/
(CJRAE/CMBRAE).

Evaluarea se efectueazã în 
perioada 26 februarie - 

20 martie 2019.
Evaluarea se realizeazã de cãtre

personalul de specialitate al CJRAE/
CMBRAE, personal de specialitate
din alte instituþii/unitãþi, precum ºi
de medici ºcolari sau medici de fa-
milie, acolo unde este necesar.

La ce ºcoalã pot fi înscriºi
copiii?

Pãrintele poate opta:
1. pentru inscrierea la ºcoala de

circumscripþie: în aceastã situaþie,
copilul este automat înscris.

2. Pentru o unitate de învãþãmânt,
alta decât ºcoala de circumscripþie:
în aceastã situaþie, copilul este
înscris în limita locurilor libere ºi,
dacã este cazul, pe baza criteriilor
generale ºi, ulterior, a criteriilor
specifice de departajare.

Unde au loc înscrierile?

 La unitatea de învãþãmânt la
care pãrintele doreºte înscrierea
copilului.
 Cererile-tip de înscriere pot fi

completate ºi validate direct la uni-
tatea de învãþãmânt la care pãrintele
doreºte înscrierea copilului.
 Cererile-tip de înscriere pot fi

completate ºi online (procedura va
fi disponibilã începând cu data de 4
martie), dar dupã completarea aces-
tora, pãrinþii trebuie sã meargã la
unitatea de învãþãmânt în care
doresc înscrierea copilului pentru
validarea cererii.

Care sunt actele necesare 
pentru înscriere?

 Cerere-tip de înscriere (dis-
ponibilã începând din 4 martie)

 Copie ºi original dupã actul
de identitate al pãrintelui/tutorelui
legal; pãrinþii divorþaþi depun la
înscriere ºi hotãrârea judecãto-
reascã definitivã din care rezultã
modul în care se exercitã autoritatea
pãrinteascã ºi unde a fost stabilitã
locuinþa minorului

 Copie ºi original al certificatu-
lui de naºtere al copilului

 Copie a documentului care
atestã dezvoltarea psihosomaticã
corespunzãtoare pentru parcurge-
rea clasei pregãtitoare (acolo unde
este cazul).

Alte documente care sã ateste
îndeplinirea criteriilor generale
ºi/sau specifice (acolo unde este
cazul).

Calendarul de completare ºi
depunere a cererilor

A. Prima etapa: 4 - 22 martie
B. A doua etapã: 2 - 8 aprilie

Dacã, dupã prima etapã, copiii nu
sunt cuprinºi în nicio unitate de
învãþãmânt, pãrinþii vor completa o
nouã cerere de înscriere, reparti-
zarea urmând sã se facã pe locurile
rãmase disponibile dupã prima
etapã.

https://www.portalinvatamant.ro

Ajutorul acordat 
veteranilor, vãduvelor ºi 
rãniþilor de rãzboi -
MAJORAT

Guvernul a aprobat, cu circa o lunã
în urmã, majorarea de la 370 de lei la
400 de lei a cuantumului ajutorului
financiar anual acordat veteranilor,
vãduvelor ºi rãniþilor de rãzboi în
afara serviciului ordonat. 

Cuantumul acestui ajutor bãnesc se
stabileºte anual, prin hotãrâre de guvern,
în funcþie de evoluþia preþurilor stabilite
de Institutul Naþional de Statisticã.

Cuantumul ajutorului 
de deces 
De la 1 Ianuarie 2019 - pânã la aprobarea

Legii bugetului asigurãrilor sociale de stat
pentru anul 2019, valoarea ajutorului de
deces este, în cazul decesului asiguratului
sau al pensionarului de 4.162 de lei, iar în
cazul decesului unui membru de familie al
asiguratului sau al pensionarului, suma de
2.081 de lei.

Conform calendarului bisericesc,
Postul Mare începe pe 11 martie 2019
ºi se terminã pe 27 aprilie 2019. 

Anul acesta, la ortodocºi, Paºtele,
cea mai importantã sãrbãtoare a creº-
tinãtãþii, picã pe 28 aprilie 2019. 

La creºtinii catolici, Paºtele picã cu 
o sãptãmânã înainte, adicã pe 
21 aprilie 2019. 

Când picã Postul
Paºtelui în 2019? 
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La Spitalul Orãºenesc Urlaþi se vrea calitate ºi perfecþiune, dar e nevoie ºi de ajutor 

Dupã cum, probabil,
cunoaºteþi din paginile
ziarului, conducerea
Spitalului Orãºenesc Urlaþi
ºi-a asumat respectarea ºi
implementarea unor priori-
tãþi de dezvoltare durabilã. 

Toate aceste proiecte au
fost stabilite atât prin inter-
mediul Strategiei de Dezvol-
tare Durabilã a oraºului pen-
tru perioada 2015-2020 (referi-
toare la Dezvoltarea Infrastruc-
turii sanitare ºi sociale), cât ºi
prin Strategia de dezvoltare a
insituþiei pentru perioada
2016-2020. 

Obiectivele urmãrite
ºi vizate de cãtre Dna
Elena Rita Cismaº,
managerul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi,
sunt: 

 creºterea accesibilitãþii
serviciilor de sãnãtate, comu-
nitare ºi a celor de nivel
secundar (în special pentru
zonele defavorizate ºi izolate)

 îmbunãtãþirea calitãþii
serviciilor de sãnãtate ºi ser-
viciilor sociale;

 îmbunãtãþirea calitãþii ºi
a eficienþei îngrijirii spitaliceºti
de urgenþã; 

 creºterea gradului de
acoperire cu servicii sociale. 

Despre Spitalul Orãºenesc
Urlaþi se poate spune cã se
vrea a fi una dintre cele mai
importante instituþii sanitare
puse în slujba cetãþeanului,
din întreg judeþul Prahova. 

Astãzi, Spitalul din Urlaþi
oferã servicii medicale diver-
sificate ºi de o foarte bunã ca-
litate, cu personal medical
foarte bine pregãtit (care îºi
bazeazã actul medical pe
tehnica de ultimã generaþie). 

Totodatã, “întreaga echipã
din cadrul Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi vrea sã demon-
streze cã manifestã un mare
respect ºi o grijã deosebitã fa-
þã de pacienþi” - spune Elena
Rita Cismaº, managerul Spita-
lului Orãºenesc Urlaþi. 

La acest nivel nu s-ar fi
putut ajunge, însã, fãrã spriji-

nul Primãriei ºi Consiliului
Local Urlaþi, dar ºi al mediului
privat (nn - P@G Romania, SC.
SALT CONFORT S.R.L, SC.
FRAICOM S.R.L, º.a) - care au
pus umãrul la oferirea unui act
medical de cea mai bunã cali-
tate în cadrul Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi. 

Ambulatoriu integrat
ºi Camerã de Gardã 

Pentru acest an, cea mai
mare dorinþã a conducerii
Spitalului Orãºenesc Urlaþi
este reprezentatã de crearea
unui Ambulatoriu integrat -
care sã poatã oferi servicii
medicale pe specialitãþi, cât
mai diversificate. 

Înfiinþarea ºi dotarea unei
Secþii de fizioterapie ºi recu-
perare neurologicã ºi psiho-
motorie constituie un alt
obiectiv important pentru ma-
nagerul Elena Rita Cismaº. În
acest moment, totul se aflã în
stadiul de achiziþii publice
SICAP - termenul de depunere
a ofertelor fiind finalul acestei
luni. 

Cu sprijnul autoritãþilor
locale, dar ºi al sponsorilor,
conducerea Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi doreºte demararea
în cel mai scurt timp a lucrã-
rilor pentru construcþia unei
noi Camere de Gardã. 

Pe scurt, proiectele
vizate în 2019 sunt:

 demararea construirii
Camerei de Gardã

 amenajarea în conti-
nuare a spaþiilor exterioare
(alei, spaþii verzi, parcare, loc
de joacã pentru copii)

 continuarea moder-
nizãrii Compartimentului de
Chirurgie Generalã prin: asigu-
rarea unui sistem de ventilaþie
prin tubulaturã, montarea

unor uºi automate (culisante),
montarea de lãmpi încastrate
în tavan etanº, placarea pere-
þilor cu panouri HPL în Blocul
Operator, montarea unei par-
doseli sanitare PVC antibacte-
rianã în tot compartimentul. 

 completarea dotãrilor
necesare în Compartimentul de
Pediatrie (un aparat pentru
vizualizare vene, completarea
rampelor de oxigen ºi cu televi-
zoare în alte douã saloane ºi izo-
lator). 

“Sunt proiectele noastre
pentru acest an ºi pe care, cu
multã muncã ºi dãruire,
sperãm sã le vedem ºi rea-
lizate!”, a încheiat Elena Rita
Cismaº, manager Spitalul
Orãºenesc Urlaþi. 

Elena Rita CISMAª: “Cu multã muncã 
ºi dãruire ne putem îndeplini misiunea”

Acþiunea “Sãnãtate pentru Sate!”-
amânatã din motive independente

de Spitalul Orãºenesc Urlaþi!
Caravana “Sãnãtate

pentru Sate!” trebuia sã
ajungã la finalul acestei
luni ºi la Urlaþi. Acþiunea,
care se spune cã era
susþinutã de cãtre Mi-
nisterul Sãnãtãþii ºi Pa-
triarhia Românã, a fost
însã amânatã inexplica-
bil pentru o datã necu-
noscutã. Vestea a cãzut
ca un trãsnet pentru
conducerea Spitalului
Orãºenesc Urlaþi, în
condiþiile în care deja în
oraº fuseserã postate
afiºe referitoare la Cara-
vana “Sãnãtate pentru
Sate!” (nn - care trebuia

sã se desfãºoare în data
de 23.02.2019), iar pe re-
þelele de socializare a
fost anunþatã cu o sãptã-
mânã înainte aceastã
acþiune. 

“Din motive indepen-
dente de conducerea
Spitalului nostru, acþi-
unea intitulatã
“Sãnãtate pentru sate!”
a fost amânatã pentru 
o datã necunoscutã
momentan. Ne cerem
scuze pentru inconve-
nientele create!”, a trans-
mis Elena Rita Cismaº,
managerul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi. 

Despre o activitate
mai rar întâlnitã am aflat
din Ziar Medical.ro, cei
care au scos la ivealã
campania #SpitaleColor
- iniþiatã de cãtre
DENISA RADU (FOTO),
o tânãrã din Bucureºti. 

Aceasta a pornit o
acþiune de strângere de
tablouri pictate de artiºti
profesioniºti ºi persoane
care picteazã din pasi-
une, pentru a le dona
spitalelor de stat din
România.

Ideea de a “colora”
pereþii spitalelor de stat
din România i-a venit
Denisei anul trecut prin
toamnã. 

Atunci a ajuns cu
probleme de sãnãtate la
camera de gardã a unui
spital din Bucureºti -
unde a aºteptat 5 ore
pentru a putea intra în
sala de consultaþii.

În scurt timp, proiec-
tul Denisei îºi va gãsi
finalitatea în primele
douã spitale din Ro-

mânia - Spitalul de Pneu-
moftiziologie Aiud ºi Spi-
talul Militar de Urgenþã
“Dr. Constantin Papi-
llian” Cluj Napoca, unde
vor ajunge primele 100
de tablouri.

Ulterior, se doreºte
ca alte douã spitale sã
se alãture campaniei
#SpitaleColor, printre
care ºi Spitalul Orãºe-
nesc Urlaþi! 

”Mi-ar face o mare
plãcere, iar pentru noi
ar fi o onoare sã facem
parte din aceastã cam-
panie condusã cu atâta
dragoste ºi convin-

gere”, a declarat Elena
Rita Cismaº, mana-
gerul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

Campania iniþiatã de
Denisa Radu este menitã
sã aducã mediul din spi-
tal, pe cât posibil, mai
aproape de suferinþa
pacienþilor. Se doreºte
astfel promovarea mediu-
lui spitalicesc drept un
“prieten al pacientului”
într-o perioadã în care
lucrurile în sãnãtate nu
merg chiar aºa cum ºi-ar
dori atât pacienþii, cât ºi
managerii de spitale. 

Campania #SpitaleColor - aºteptatã 
sã ajungã ºi la Urlaþi

#SpitaleColor
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Imediat ce vremea 
va permite acest lucru, vor fi
demarate lucrãri de refacere
ºi modernizare a strãzilor
prinse în proiectul pe anul
2019. 

Astfel, în urma acordului cadru
încheiat între Autoritatea Contrac-
tantã Urlaþi ºi operatorii economici
S.C. RONI CIVIL INTEROUTE S.R.L.,
S.C. TERRA STRADE TOTAL CON-
STRUCT S.R.L. ºi S.C. STRABAG
S.R.L. (în calitate de executanþi),
urmeazã a fi demarate lucrãri de
Refacere Covoare Asfaltice,
Înlocuire Borduri ºi Pavaje pe
urmãtoarele strãzi din oraº:
Zambilelor (intersecþia Socului-
Cimitir), Mihai Viteazu, Zorilor, 23
August ºi Lãmâiþelor. 

Pe de altã parte, obiectivul de
investiþii “CONSOLIDARE, REABI-
LITARE, MODERNIZARE, EXTIN-
DERE ªI DOTARE SECÞIA DE
RECUPERARE MEDICALÃ NEURO-
MOTORIE, REUMATOLOGICÃ ªI
POSTTRAUMATICÃ A SPITALULUI
ORÃªENESC URLAÞI” a fost predat
cãtre Ministerul Dezvoltãrii Re-
gionale, Administraþiei Publice ºi
Fondurilor Europene prin Compania
Naþionalã de Investiþii “C.N.I.” S.A.

 DALI “Amenajare parcare ºi
curte interioarã Casa de Culturã”-
16.800 lei fãrã TVA

 DALI “Modernizare” ºi ame-
najare Piaþa Centralã”- 22.689 lei
fãrã TVA

 DALI, “Reabilitare ºi moder-
nizare strãzi, faza a 3-a: strãzile
Cuza Vodã ºi Eternitãþii”- 14.000
lei fãrã TVA

 SF, “Reabilitare ºi moder-
nizare strãzi, faza a 3-a: strãzile
Arioneºtii Noi, Liliacului,
Lalelelor, Macului, Viorelelor,
Mãceºului, Fundãtura Crizan-
temelor, Crizantemelor (bretea),
Mihai Viteazu ºi Socului (bretea 1
ºi 2)” - 40.000 lei fãrã TVA

 P.T., Asistenþã tehnicã din
partea proiectantului ºi execuþie
lucrãri “Reabilitare reþea apã

strãzile Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi
Liliacului (lot 1) ºi “Reabilitare
canalizare str. Viorelelor ºi Lãmâ-
iþelor (lot 2) - 965.185,16 lei fãrã
TVA

 Dotare cu Utilaj Multifunc-
þional a Oraºului Urlaþi (Buldoex-
cavator), proiect finanþat prin PMDR
2014-2020 Axa LEADER, în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Localã GAL
“Meleagurile Cricovului”, Mãsura
M4/6B - Dezvoltarea comunitãþilor
locale - 363.689, 09 lei fãrã TVA

 cerere de finanþare nr.
125664/18.10.2018, proiect
“Reabilitare, modernizare ºi
extindere iluminat public”, depus
în data de 18.10.2018, ora 08.25, prin
intermediul aplicaþiei electronice
MySMIS. Codul SMIS al cererii de
finanþare 125664

 cerere de finanþare nr.
125915/01.10.2018, proiect integrat
“Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii po-
pulaþiei în Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova”, Activitatea A.
Îmbunãtãþirea serviciilor edu-
caþionale - “CONSTRUCÞIA, MO-
DERNIZAREA ªI DOTAREA
INFRASTRUCTURII EDU-
CAÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA
TIMPURIE ANTEPREªCOLARÃ
(CREªÃ) ORAªUL URLAÞI,
JUDEÞUL PRAHOVA, Activitatea B.
Îmbunãtãþirea spaþiilor publice
urbane - “CONSTRUIRE PARC
STRADA MIHAI VITEAZU,
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL PRA-
HOVA”, depus în data de 01.10.2018,
ora 15.26, prin intermediul aplicaþiei
electronice MySMIS (codul SMIS al
cererii de finanþare 125915), în
cadrul Apelului de proiecte
POR/2018/13/13.1/1

 cerere de finanþare nr.
126975/18.11.2018, proiect
“Reabilitare, modernizare, extin-
dere ºi dotare Ambulatoriu
Integrat din cadrul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi”, depus în data

de 18.11.2018, ora 02.55, prin
intermediul aplicaþiei electro-

nice MySMIS (codul SMIS al
cererii de finanþare

126975), în cadrul
Apelului de proiecte

POR/2018/
13/13.1/1.) 

Proiecte ambiþioase pentru Primãria Urlaþi ºi în 2019
De asemenea, au fost întocmite

studiile de fezabilitate în cadrul
altor proiecte vizate de cãtre
autoritãþile locale, dupã cum
urmeazã:

De asemenea, au fost depuse
cereri de finanþare în cazul
altor trei obiective vizate de
cãtre administraþia localã a
Oraºului Urlaþi, dupã cum
urmeazã:
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Martie nu înseamnã doar
a treia lunã din calendar, 
ci mai este cunoscutã ºi ca
“Luna femeii” din punct de
vedere al celor douã zile
“dulci”, mai calde în viaþa
oricãrei femei - 1 Martie 
ºi 8 Martie. 

1 – 9 Martie  - Zilele Babelor
Unul dintre obiceiurile po-

pulare ale acestei luni este ca
fiecare sã-ºi “aleagã” o Babã,
pentru a-ºi anticipa (în funcþie
de starea vremii) norocul sau
ghinionul din anul respectiv.  

88 MMAARRTTIIEE - sãrbãtoarea 
care nu a cãzut odatã
cu regimul comunist

Chiar dacã nu este o sãrbã-
toare tradiþionalã, trebuie sã
amintim cã pe 8 Martie se sãr-
bãtoreºte Ziua Femeii. Totul a
început prin dorinþa femeilor
de a fi egale în drepturi cu bãr-
baþii, de a avea dreptul la vot ºi
condiþii mai bune de muncã.
Astfel, apare pentru prima datã
în 1910 ideea unei zile dedicate
exclusiv femeii. 

În 1977, ziua de 8 Martie este
recunoscutã oficial ca Ziua
Internaþionalã a Femeii - fiind
adoptatã imediat de majoritatea
þãrilor din întreaga lume. 

Unii spun cã aceasta este o
sãrbãtoare inventatã de comu-
niºti, dar indiferent de originile
ei un lucru este cert: 

8 Martie nu a cãzut odatã cu
regimul comunist. 

Nici “pragurile” albe de
zãpadã, nici îngrijorãrile lumii
nu pot opri sosirea Mãrþiºoru-
lui - ziua când chipul femeii ni
se aratã ca un simbol al biru-
inþei, pãcii ºi iubirii în lume.

Din câte metafore ºi sim-
boluri a inspirat poeþilor fe-
meia, nimic nu s-ar potrivi
acum mai mult decât atri-
butele: mamã, iubitã, soþie, 
sorã, tovarãºã de muncã ºi de
viaþã. 

O vorbã adevãratã, simplã
ºi sincerã, reprezintã floarea
cea mai potrivitã pentru ziua
de 8 Martie - Ziua Interna-
þionalã a Femeii de toate rase-
le ºi de pe toate continentele!
Este ziua care simbolizeazã
lupta pentru obþinerea statutu-
lui de egalitate a femeii în drep-
turi cu bãrbatul, în toate sferele
activitãþii.

9 martie - 
Sfinþii 40 de Mucenici

În tradiþia popularã, mã-
cinicii sunt de fapt “Moºii”,
simbolizând spiritele strãmo-
ºilor. În calendarul ortodox,
aceºtia corespund celor 40 de
sfinþi din Cetatea Sevastiei.

Cei 40 de mucenici din
Sevastia erau soldaþi creºtini,
aflaþi în slujba împãratului
roman Licinius. Trei dintre ei,
Chirion, Candid ºi Domnos erau
foarte pricepuþi în studiul
Scripturilor. În anul 320, aflând
despre credinþa lor, Agricolae,
guvernatorul Armeniei, i-a silit
sã se închine idolilor. Refuzând,
au fost întemniþaþi timp de 8 zile,
bãtuþi cu pietre ºi ademeniþi cu
daruri. În cele din urmã, guver-
natorul i-a condamnat la moarte
prin îngheþare în lacul Sevastiei.
Unul din cei 40 a cedat ºi a ieºit
din lac, dar a murit pe loc. I-a
luat însã locul un soldat. 

În acea noapte s-au petre-
cut mari minuni: apa lacului 
s-a încãlzit, gheaþa s-a topit ºi 40
de cununi strãlucitoare au
pogorât asupra mucenicilor. În
zori, au fost scoºi vii din lac, li
s-au zdrobit fluierele pi-
cioarelor ºi au fost lãsaþi sã-ºi
dea sufletele. Rãmãºiþele lor
au fost arse, iar cenuºa arun-
catã în lac. Moaºtele lor au fost
rãspândite la diverse biserici
din spaþiul ortodox.

În fiecare an, pe 9 martie,
femeile fac mãcinici din aluat
(numiþi ºi sfinþiºori), modelaþi în
formã de om (forma cifrei opt)
sau în formã de albinã sau
porumbel. 

Tradiþia spune cã omul tre-
buie sã bea 40 de pahare cu vin
(numãr egal cu cel al Sfinþilor
din Cetatea Sevastiei). Cine nu
poate sã facã acest lucru, tre-
buie mãcar sã guste vinul,  cãci
vinul înseamnã sânge ºi putere
de muncã peste an.

O superstiþie spune cã
toate persoanele care nu au
nume de sfinþi îºi serbeazã
astãzi ziua onomasticã, iar
tot ceea ce oamenii seamãnã
va rodi de 40 de ori mai
mult. 

Conform tradiþiei populare,
aceastã sãrbãtoare se mai
numeºte ºi Mucenicii,
Mãcinicii, Moºii de Mãrtiºor,
Sfinþiºorii. 
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“FEMEIE! 
Ce cuvânt mãreþ! 
În ea se aflã puritatea 
fecioarei, abnegaþia 
prieteniei ºi vitejia 
mamei!”

(Nicolai Alekseevici
Nekrasov)

Martie – o lunã specialã în calendar 

În þarã se fac douã feluri
de mucenici:

În sudul þãrii ei se prezintã
ca un sos de nucã pisatã ºi
îndulcitã, în care se fierbe aluat
sub formã de colãcei sau
opturi. 

În Moldova realizarea lor
este mult mai elaboratã, ei nu-
mindu-se optari moldoveneºti. 

Coca de cozonac se
rãsuceºte în formã de opt, se
coace, se stropeºte din plin cu
miere de albine ºi se presarã
cu multã nucã pisatã.

Ca semn al sosirii primãverii, doamnele ºi domniºoarele
primesc mãrþiºoare ºi le poartã pe durata lunii martie 

Mãrþiºorul este un
mic obiect de podoaba
legat de un ºnur
împletit dintr-un fir alb
ºi unul roºu, care
apare în tradiþia
românilor ºi a unor
populaþii învecinate. 

“VOINICUL CARE A
ELIBERAT SOARELE”

Un mit povesteºte
cum Soarele a coborât
pe Pãmânt în chip de
fatã preafrumoasã. Dar
un zmeu a furat-o ºi a
închis-o în palatul lui.
Atunci pãsãrile au 

încetat sã
cânte, copiii
au 
uitat de 
joacã ºi
veselie, ºi lumea
întreagã a cãzut în mâh-
nire. Vãzând ce se
întâmplã fãrã Soare, un
tânãr curajos a pornit
spre palatul zmeului sã
elibereze preafrumoasa

fatã. A cãutat palatul un
an încheiat, iar când l-a
gãsit, a chemat zmeul la
luptã dreaptã. Tânãrul a
învins creatura ºi a eli-
berat fata. 

Aceasta s-a ridicat
înapoi pe Cer ºi iarãºi a
luminat întregul pãmânt. 

A venit primãvara, oa-
menii ºi-au recãpãtat ve-
selia, dar tânãrul luptãtor
zãcea în palatul zmeului
dupã luptele grele pe

care le avuse. Sângele
cald i s-a scurs pe zãpa-
dã, pânã când l-a lãsat pe
tânãr fãrã suflare. 

În locurile în care
zapada s-a topit, au
rãsãrit ghiocei — vesti-
tori ai primãverii. 

Se zice cã de atunci
lumea cinsteºte memo-
ria tânãrului curajos
legând cu o aþã douã
flori: una albã, alta
roºie. 

Culoarea roºie sim-
bolizeazã dragostea pen-
tru frumos ºi aminteºte
de curajul tânãrului, iar
cea albã simbolizeazã
ghiocelul, prima floare a
primãverii.

În prezent, mãrþiºorul
este purtat întreaga lunã

MARTIE, dupã care este
prins de ramurile 

unui pom 
fructifer ºi trebuie sã îþi pui

o dorinþã în timp ce îl
prinzi de pom - aceasta se
va împlini ºi va aduce

belºug în case. 

GOLGOTA
George Bîrzãnescu

O, minunatã, pururea Fecioarã
La pieptul tãu sunt dor ºi sunt copil, 
Durerea ta începe sã mã doarã,
Mã simt nevolnic, rece ºi umil.

Iar munþii cad în apele albastre,
Purtând pe spate cerbi ce vor muri.
Sunt munþii dalbi ai pãtimirii noastre,
Mereu mai grei în fiecare zi.

Tu, pururea Fecioarã, dã-mi putere
Sã urc Golgota zilelor ce pier,
Cãci lung e drumul mântuirii noastre
Precum e calea de la Iad la Cer.

1 MMAARRTTIIEE
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www. urlati-ph.ro

Toate informaþiile 
de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, site-ul 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. 

Semne de prosperitate - 
Superstiþii de primãvarã
 Când auzim

primãvara tunând prima
datã la sfinþit, va fi an
bun, roadã îmbelºugatã,
iar de va tuna mai întâi
dinspre rãsãrit, va fi
veac bun. 

 Cine vede întâi
berze ºi rândunici în
zbor, în acel an va face
cãlãtorie;

 Când vezi rân-
dunele zburând pentru
prima datã în primã-
varã, eºti sãnãtos peste
an; iar de le vezi stând
ºi ciripind, tot anul te
vorbesc oamenii de rãu. 

 Dacã aude cineva
primãvara pentru prima
datã cucul cântând ºi

are mulþi bani în pungã,
apoi se crede cã va avea
tot anul. 

 Când auzi cucul
cântând are sã-þi meargã
bine tot anul. 

 De vei vedea întâi
primãvara miel alb, tot
anul vei avea inimã
bunã.

Persoanele din zodia
Peºti vor intra într-o fazã
importantã a vieþii lor în
acest an. Unele din do-
rinþele sau ambiþiile tale
vor prinde contur în
2019. 

Planetele te vor ajuta sã faci
anumite schimbãri radicale în
stilul tãu de viaþã, în cariera ºi în
viaþa personalã. Canalizeazã-þi
energia în mod corespunzãtor
pentru a obþine cele mai bune re-
compense în viaþa ta din acest an. 

Cariera
Anul acesta va necesita un

angajament mare ºi multã muncã
din partea Peºtilor, dacã vor sã
exceleze în viaþa profesionalã.
Dupã primul trimestru, eforturile
tale vor da roade. Nu îþi diversifi-
ca activitãþile profesionale în
acest an. Concentreazã-te pe un
proiect sau douã ºi canalizeazã-þi
energia spre a le duce la bun
sfârºit. Entuziasmul tãu va fi
excelent pentru a obþine rea-
lizãrile profesionale dorite în
acest an, cum ar fi promovãrile,
cãlãtoriile în strãinãtate etc. 

Spre jumãtatea anului, s-ar
putea sã fie necesarã o schim-
bare de curs pentru unele per-
soane din aceastã zodie. Nu fi
impulsiv, fã paºi mici dar
îndrãzneþi astfel încat sã nu faci
greºeli ºi sã nu regreþi mai târziu.

Dragoste
În viaþa sentimentalã a nati-

vilor Peºti va fi destul de pericu-
loasã în acest an. Vei fi destul de
încãrcat sentimental ºi emoþional
în 2019. Câteva schimbãri vor fi
necesare în relaþia cu partenerul.

Cei singuri vor avea multe
întâlniri ºi este posibil sã îºi întâl-
neascã perechea. Totuºi, nu te
grãbi. Cântãreºte argumentele
pro ºi contra înainte de a te aven-
tura într-o nouã relaþie de
dragoste sau prietenie. 

Pasiunea ºi romantismul vor
fi în aer în 2019. Depinde de tine
sã profiþi de acest aspect pentru
ca relaþiile tale sã prospere.
Aceasta va fi perioadã în care vei
gãsi cele mai complete satisfacþii
în dragoste.

Bani
Situaþia financiarã a Peºtilor

va fi complet diferitã în acest an
faþã de anii precedenþi. Vei fi
mult mai sensibil la nevoile
financiare ale celor din jur, astfel
încât vei fi atent ºi la cheltuieli. 

Anul 2019 reprezintã un mo-
ment bun pentru a investi în imo-
biliare ºi terenuri. Cu toate aces-
tea, ai grijã la detaliile mai subtile
ale acestor afaceri înainte de a te
aventura în orice achiziþii de va-
loare ridicatã pentru perioada
respectivã. Trebuie sã ai o abor-
dare echilibratã în toate pla-
nurile tale financiare. Investitiile
din anii anteriori ar putea aduce
un profit bun pentru unele per-
soane din zodia Peºti.

Sãnãtate
Peºtii sunt sfãtuiþi sã rãmânã

la ritualul lor de exerciþii ºi dietã
pentru a avea un nivel mai bun
de energie în 2019. 

Vei fi încãrcat cu tot felul de
activitãþi pe tot parcursul anului,
aºa încât energia stocatã va fi
consumatã cu uºurinþã. Nativii
sunt sfãtuiþi sã ia pauze peri-
odice pentru a evita epuizarea
fizicã ºi cea nervoasã. Metabo-
lismul tãu va fi excelent. Unele
persoane din Peºti sunt suscepti-
bile de a dezvolta anumite defi-
cienþe pe parcursul anului.

Sentimentul tãu de optimism
te va ajuta sã treci peste încer-
cãri. 

http://horoscop-2019.ro/pesti

Horoscop 2019  - ZODIA PEªTI
PEªTI - un semn astrologic  care este asociat cu constelaþia Peºti. 

Soarele este în constelaþia Peºti de la 19 FEBRUARIE PÂNÃ LA 20 MARTIE. 

19 februarie  -
20 martie

FOTBAL

Echipa Unirea Urlaþi a încheiat
anul pe locul 11 în clasamentul
Ligii A Prahova, cu 16 puncte - la
24 în spatele liderului AFC Bãneºti
Urleta (echipã în faþa cãreia
Unirea a pierdut greu cu 1-2 în
tur). 

De la Viceprimarul Stan
Lazãr (foto), implicat
îndeaproape în activitatea clubu-

lui pentru care a ºi jucat, am aflat
cã echipa noastrã a demarat
pregãtirile pentru returul campi-
onatului pe 14 ianuarie. 

Ulterior, au fost organizate ºi
câteva partide amicale încheiate
cu urmãtoarele rezultate: 3-3 cu
Avântul Vãleni, 8-1 cu Tinereþea
Izvoarele ºi 1-0 cu Rapid Mizil.
Rezultate de bun augur în vede-
rea abordãrii primul meci oficial
din acest an - pe 2 martie, în
deplasare cu Avântul Mãneciu. 

“Sperãm cu toþii ca echipa
noastrã sã repete evoluþiile din
meciurile amicale ºi în campi-
onat pentru a-i bucura pe
suporterii care îi susþin pe jucã-

tori în fiecare sãptãmânã”, a
declarat Viceprimarul Stan
Lazãr. 

De la domnia sa am aflat cã la
echipã au sosit ºi doi noi jucãtori -
Jercãlãu (de la CS Pãuleºti) ºi
Saulea (de la Petrolistul Boldeºti),
dar ºi faptul cã în lotul mare au
fost promovaþi ºi patru jucãtori de
la echipa de juniori. 

Marea noutate din acest an
este cã Unirea Urlaþi urmeazã sã
dispute meciurile de pe propriul
teren duminica, de la ora 11.00. 

“Vrem sã oferim, astfel, posi-
bilitatea cât mai multor iubitori
ai fotbalului sã vinã la stadion
ºi sã susþinã echipa noastrã”, a
mai spus Dl. Stan Lazãr. 

Unirea Urlaþi abordeazã returul cu doi jucãtori noi. 
Surpriza pregãtitã de ºefii echipei
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Iarna se pregãteºte sã dezbrace
ultimele “cojoace” peste aºezãrile
româneºti, urmând sã facã loc
primãverii - anotimpul în care 
natura începe sã renascã.

Acest lucru ar trebui sã genereze ºi
în noi dorinþa de a da un start fresh,
proaspãt, în noul sezon, iar asta
înseamnã ca mediul înconjurãtor sã
treacã ºi el printr-o transformare bi-
nevenitã. 

Desigur nu existã un singur mod de
a face curat ºi fiecare persoanã are pro-
priile metode atunci când se apucã de
treabã prin jurul casei sau la porþi, însã
existã modalitãþi mai eficiente de a
duce treaba la bun sfârºit. Specialiºtii
recomandã, în primul rând, sã îþi alegi
o zi pe care sã o dedici curãþeniei de
primãvarã - o îndatorire civicã, pânã la
urmã.

Odatã cu venirea primãverii, orice
gospodar care se respectã începe o
amplã acþiune de curãþenie atât a
gospodãriei cât ºi a dependinþelor. 

De la aceastã regulã nu se abat nici
autoritãþile locale din Urlaþi, care au

demarat deja o acþiune de curãþenie ºi
toaletare a copacilor de pe întreg terito-
riul localitãþii noastre.  

Oamenii trebuie sã conºtientizeze ºi
ei faptul cã edilii localitãþii aºteaptã un
rãspuns pe mãsurã ºi din partea
locuitorilor - pentru ca Oraºul Urlaþi sã
arate cât mai bine posibil. Acest lucru
trebuie sã înceapã cu activitatea de
curãþenie din faþa propriilor porþi ale
caselor sau din faþa blocurilor, unde
vreascuri uscate ºi alte gunoaie ies la 

“suprafaþã” odatã cu sosirea primã-
verii. Se poate tãia cu motocositoarea
ºi eventuala vegetaþie uscatã de lângã
drumuri, dar ºi cea din preajma
gospodãriilor. 

Pe aceastã cale, Primãria Urlaþi
face apel cãtre toþi locuitorii oraºului 
sã contribuie pe cât posibil la acþiunile 

de curãþenie ce survin odatã cu
schimbarea anotimpului, totul pentru
o “primãvarã cât mai frumoasã ºi o
imagine de bun gospodar”. 

De menþionat cã autoritãþile locale
vor desfãºura în continuare ºi alte
lucrãri de care este nevoie la înce-
putul fiecãrei primãveri.

Curãþenia de primãvarã - “oglinda” bunului gospodar 

Mãsuri preventive la arderea miriºtilor ºi a vegetaþiei uscate
În intervalul

21-22 februarie
2019, pom-
pierii militari
prahoveni au
acþionat pentru
localizarea ºi
lichidarea a 29
incendii de vege-
taþie uscatã în loca-
litãþile Plopu, Ariceºtii
Rahtivani (2), Bucov,
Ploieºti (3), Ceptura (2),
Chiojdeanca (2), Aposto-
lache, Iordãcheanu,
Poiana Câmpina,
Predeal Sãrari, Vãlenii
de Munte, Jugureni,
Nãieni, Gornet Cricov,
Balta Doamnei, Filipeºtii
de Târg, Scorþeni, Floreºti,
Mãgurele (2) ºi Lipãneºti (2).

Incendiile au izbucnit, cel mai pro-
babil, din cauza utilizãrii focului deschis
fãrã respectarea normelor de apãrare ºi
focul lãsat nesupravegheat, ameninþau
sã se propage la bunurile materiale am-
plasate în apropiere ºi chiar la
locuinþele cetãþenilor. 

Arderea vegetaþiei uscate ºi 
resturilor vegetale se poate
face numai cu respectarea

urmãtoarelor prevederi
generale:

 este interzisã ar-
derea vegetaþiei uscate
ºi resturilor vegetale

pe timp de vânt; 
 pentru ca

arderea sã
poatã fi contro-
latã, vegetaþia

uscatã ºi resturile
vegetale se colec-

teazã în grãmezi în ju-
rul cãrora se curãþã
vegetaþia  pe o supra-
faþã de aprox. 5 mp;
 arderea se efec-

tueazã numai în zone care
sã nu permitã propagarea

focului la gospodãriile populaþiei, plan-
taþiile agricole, fondul forestier, reþelele
electrice, de comunicaþii, conductele de
transport gaze naturale;

 la terminarea activitãþii se va
urmãri stingerea totalã a focului înainte
de a pãrãsi locul arderii, fiind interzisã
acoperirea cu pãmânt a focarelor.
Activitãþile de ardere a miriºtilor, vege-

taþiei uscate ºi resturilor vegetale  pot fi
executate numai dupã obþinerea în pre-
alabil a permisului de lucru cu foc. 

Emiterea acestuia se face de cãtre
ºeful serviciului voluntar pentru situaþii
de urgenþã din localitate sau persoana
împuternicitã în acest sens.

Arderea miriºtilor se poate 
face cu respectarea urmãtoarelor
reguli ºi mãsuri:

 este interzisã arderea miriºtilor pe
timp de vânt; 

desfãºurarea activitãþii de ardere
se poate efectua numai pe timp de zi ºi
obligatoriu supravegheatã permanent
pentru a putea stinge incendiile;

 înainte de ardere miriºtile se parce-
leazã în fâºii arate, izolând zona de ardere
în scopul preîntâmpinãrii propagãrii
focului la gospodãriile populaþiei, plan-
taþiile agricole, fondul forestier, reþelele
electrice, de comunicaþii, conductele de
transport gaze naturale º.a.m.d. Atunci
când suprafaþa de ardere depãºeºte 5 ha
se va asigura la faþa locului un plug, o
cisternã de apã, mijloace de tractare
corespunzãtoare;

 pe terenurile în pantã arderea
miriºtii se poate face numai pornind din
partea de sus cãtre partea de jos a pantei
respective.

Cuantumul alocaþiei de stat pen-
tru copii se majoreazã astfel:

Copiii de pânã la 2 ani vor
primi câte 300 de lei pe lunã, faþã
de 200 de lei cât era alocaþia pânã în
prezent, iar copiii cu vârsta
cuprinsã între 2 ani ºi 18 ani vor
primi 150 de lei pe lunã, faþã de 84
de lei cât primeau pânã acum. 

Aceastã sumã va fi acordata ºi ti-
nerilor care au împlinit vârsta de 18
ani ºi urmeazã cursurile învãþãmân-
tului liceal sau profesional, pânã la
finalizarea acestor studii. 

În cazul tinerilor care repetã un
an ºcolar, nu se mai acordã alocaþia
de stat, cu excepþia situaþiei în care
acestia sunt nevoiþi sa repete anul
ºcolar din motive medicale.

CARNET DE CECURI

de platã a alocaþiei de stat

pentru copiii ºcolari

Alocaþiile copiilor 
vor fi majorate

COOLECCTTIIVV RREDAACÞÞIIONNAALL:
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