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SE DISTRIBUIE GRATUIT!
PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

MOARTEA ªI ÎNGROPAREA
DOMNULUI -  SLUJBA 
PROHODULUI 

Zile libere Paºte 2019

Doresc tuturor
locuitorilor
Oraºului URLAÞI ca
Sfintele Sãrbãtori de
Paºti sã le trãiþi alãturi de cei dragi, cu bucurie
ºi speranþã, sub semnul credinþei!   

Primar, MARIAN MÃCHIÞESCU

Sãrbãtori Pascale binecuvântate!

Un Paºte fericit!

În scurt timp, cu nãdejde la
Dumnezeu ºi cu ajutor de la
Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi, credincioºii vor avea un
nou lãcaº unde sã se închine,

sã se roage ºi sã mulþumeascã
Domnului. Proiectul a fost
demarat în urmã cu aproape ºase
luni, iar preotul paroh Tãnase
Virgil Petroniu... 

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

Din agenda Consiliului Local 
al oraºului Urlaþi
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Ca în fiecare an, împãrþim bucuria Învierii
Domnului cu cei pe care-i preþuim. 

Cu prilejul Sãrbãtorilor Pascale 

Viceprimarul LAZÃR STAN, 
alãturi de Consiliul Local URLAÞI
ureazã tuturor locuitorilor Oraºului Urlaþi,

fericire ºi multe bucurii alãturi de cei dragi!

Noua bisericã a Parohiei “Sfinþii Voievozi”
din Urlaþi se ridicã spre cer cu multã trudã  

AÞI ÎNTREBAT,
PRIMÃRIA
URLAÞI 
VÃ RÃSPUNDE
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2019, un an cu noi investiþii 
de top pentru municipalitatea
din Urlaþi

2019, un an cu noi investiþii 
de top pentru municipalitatea
din Urlaþi
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În noaptea Învierii, când clopotele bat, cu lumânãri
aprinse, cu sufletul curat, sã spunem împreunã 

HRISTOS A ÎNVIAT! 
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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 comunicare ºi
un acces mai facil la informaþiile de
care aveþi nevoie.  

F ie cã sunteþi interesaþi de pro-
iectele 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. 

A tât prin intermediul
adresei de mail pu-

blicatã în caseta tehnicã a
ziarului local, la telefon - la
sediul Primãriei sau în urma
discuþiilor cu editorii acestui
ziar, dumneavoastrã între-
baþi, iar în EDIÞIA URMÃ-
TOARE a ziarului Primãria
Urlaþi vã va rãspunde.

L. CONSTANTIN
Se vede mâna de gospodar a domnului

Primar, care s-a înconjurat de oameni vred-
nici. Oraºul este tot mai curat pe zi ce
trece. Totuºi, eu, ca simplu cetãþean, nu pot
sã  nu observ indiferenþa ºi nesimþirea
(scuzaþi-mi exprimarea neacademicã..)
unora, care confundã în continuare strada
cu coºurile de gunoi... Încã se aruncã tot
felul de gunoaie pe trotuare ºi nu cred cã
este normal. Iar eu cred cã Primãria ar tre-
bui sã acþioneze într-un mod mai direct,
prin votarea ºi aplicarea unor amenzi mai
mari! Ce pãrere aveþi, domnule
Mãchiþescu?

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule I. Constantin:

În luna iunie 2018, prin Hotãrârea Consiliului
Local Urlaþi nr.64/28.06.2018 privind constatarea ºi
sancþionarea contravenþiilor pe teritoriul oraºului
Urlaþi, judeþul Prahova, au fost actualizate obligaþi-
ile care le revin instituþiilor publice, agenþilor eco-
nomici ºi celorlalte persoane juridice, cetãþenilor ºi
asociaþiilor de proprietari, în domeniul pãstrãrii
curãþeniei pe domeniul public ºi privat al oraºului
Urlaþi. De asemenea, a fost actualizat ºi cuantumul
amenzilor contravenþionale privind nerespectarea
sau neîndeplinirea obligaþiilor ºi responsabilitãþilor
stabilite prin hotãrârea sus-menþionatã.

Menþinerea curãþeniei este o parte a culturii

localnicilor unei comunitãþi ºi credem cã nu apli-
carea unor amenzi mai mari ar fi soluþia adecvatã
la aceastã problemã, ci promovarea unor acþiuni
de informare ºi conºtientizare amintind oamenilor
despre necesitatea de a pãstra curãþenia ºi pe
strãzile oraºului. ªi noi dorim un oraº curat, un
oraº cu trotuare curate, cu ambalaje care îºi gãsesc
locul firesc, în coºul de gunoi. 

M. GHEORGHE 
Pentru îmbunãtãþirea accesului locuito-

rilor din anumite zone ale oraºului, când
se va face ceva? Mã refer la acele punþi de
legãturã cãtre Valea Seman, Valea Urloi ºi
Valea Pietrii (Lambã)..

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule M.Gheorghe: 

ªtim cã mai sunt multe probleme de rezolvat
pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii pentru toþi
locuitorii oraºului nostru, dar în ce priveºte
punþile, anual se fac lucrãri de întreþinere a acesto-
ra, pentru desfãºurarea în condiþii de siguranþã a
traficului pietonal. 

I. MARIANA
A mai ridicat cineva, acum vreo trei luni

cred, problema containerelor de gunoi din
faþa blocurilor. Mi-aduc aminte cã am citit
ceva în ziar despre asta... Numai cã proble-
ma persistã, nu e rezolvatã! Sunt con-

tainere sparte sau deteriorate, iar în urma
maºinilor care le ridicã rãmân mormane
de gunoi! Când se va rezolva aceastã pro-
blemã pânã la urmã?..

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:

Stimatã Doamnã I. Mariana:  
În bugetul anul 2019 am prevãzut achiziþionarea

unor containere speciale cu pubele interioare, pen-
tru colectarea selectivã, ca în fotografia ataºatã,
care vor fi amplasate la toate punctele de colectare
a gunoiului menajer din zona blocurilor de
locuinþe. Imediat dupã aprobarea bugetului, vom
demara procedura de achiziþie publicã. 
Dar organizarea colectãrii selective a deºeurilor nu
înseamnã doar simpla instalare a unor recipiente,
containere sau clopote, ci ºi conºtientizarea
locatarilor este esenþialã, pentru ca în timp,
colectarea selectivã sã devinã o obiºnuinþã pentru
toþi locuitorii din mediul urban.

AÞI ÎNTREBAT, 

Magdalena R.
“Pãrerea mea este cã oraºul nostru

aratã, pe zi ce trece, tot mai ok. Mai sunt

mici “detalii” de urmãrit, dar în mare eu

una sunt mulþumitã de munca depusã de Dl.

Primar Marian Mãchiþescu. Am, însã, un mare of

ºi acesta este legat de inexistenþa unui centru de

reciclare în Urlaþi! Poate cã ar putea fi amplasat

la un supermarket sau langã alt magazin, sau

poate cã cei de la Primãrie se gândesc la un loc

mai bun. Cert este cã un centru de reciclare este

extrem de necesar în oraºul nostru, aºa scãpãm

ºi de gunoaiele care sunt aruncate anapoda”.

Constantin T.
“Eu locuiesc acum la casã, dar mi-e

foarte uºor sã observ cã multe dintre

blocurile din oraº au nevoie urgentã de

reparaþii la acoperiº. ªtiu cã aici un rol impor-

tant au Asociaþiile de locatari, dar care acum

sunt aproape inexistente dupã câte ºtiu. Sunt

mulþi oameni care nu au ce mânca, darãmite sã

strângã bani pentru reparaþia acoperiºurilor. O

variantã ar fi ca Primãria sã contacteze o firmã,

un sponsor, care sã efectueze aceste lucrãri.

Ceva de genul s-a fãcut în Ploieºti, acum vreo 3-4

ani, când s-a umblat la “imaginea” blocurilor din

multe cartiere fãrã ca oamenii sã plãteascã

vreun ban..Aºa ceva trebuie ºi la Urlaþi”. 

C. NICOLAE:

“Lucrurile aratã din ce în ce mai bine

în oraºul nostru. S-au creat locuri de

muncã, este curãþenie ºi se vede mâna

de gospodar a domnului Primar. Totuºi, eu am o

nemulþumire ºi aº vrea sã-l întreb de ce 

s-au schimbat denumirile unor strãzi?... Vã

închipuiþi ce harababurã?..Gândiþi-vã cã, în

cazuri speciale, Ambulanþa sau Pompierii vor

avea mari probleme în a ajunge la adrese!”.

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

PRIMÃRIA URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:
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Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în ªedinþa ordinarã 
din 28 martie 2019:

Este ºi motivul pentru care
Primarul Marian Mãchiþescu a
fãcut un apel cãtre toþi
locuitorii oraºului Urlaþi vizavi
de curãþenia de primãvarã. Ce
este mai frumos, în aceastã
perioadã, decât sã se vor-
beascã la superlativ despre
localitatea noastrã? 

Foarte important este sã nu
uitãm nici de igienizarea ºi
curãþarea rigolelor din faþa
porþilor sau din faþa blocurilor.
Ca în fiecare an, administraþia
localã s-a ocupat, ºi se ocupã,
de salubrizarea oraºului pen-
tru ca sãrbãtorile pascale sã ne
gãseascã, ca de fiecare datã, în
“haine” noi. 

“Trebuie sã demonstrãm,
în continuare, cã suntem o
comunitate cu buni gospo-

dari. Pe aceastã cale, lansez
rugãmintea cãtre toþi cetãþe-
nii de a face fiecare curat în
gospodãrie, pe spaþiul verde
din faþa proprietãþilor, a
blocurilor sau pe domeniul
public. Este un gest firesc,
pe care ºi eu îl fac an de an”,
a spus edilul din Urlaþi. 

Potrivit legii, cetãþenilor
le revin urmãtoarele 
OBLIGAÞII referitoare la
gospodãrirea localitãþilor
urbane sau rurale (OUG nr.
21/2002, Art. 10): 

a) întreþinerea ºi curãþenia
locuinþelor pe care le deþin în
proprietate sau cu chirie, a
anexelor gospodãreºti, a
curþilor ºi împrejmuirilor aces-
tora;

b) curãþarea faþadelor lo-
cuinþelor ºi a altor construcþii
amplasate la frontul strãzii,
tencuirea ºi zugrãvirea perio-
dicã a acestora;

c) finalizarea construcþiilor
începute, pe baza autorizaþi-
ilor eliberate de primãrii, în
condiþiile ºi în termenele sta-
bilite de acestea;

d) repararea ºi întreþinerea
instalaþiilor aferente imo-
bilelor;

e) menþinerea curãþeniei
pe trotuare, pe partea caro-
sabilã a strãzii sau a drumu-
lui, pe porþiunea din dreptul

gospodãriei ºi a locurilor de
parcare pe care le folosesc;

h) respectarea mãsurilor
stabilite de consiliile locale ºi
judeþene pentru asigurarea
igienei publice ºi a curãþeniei
în localitãþi;

i) depozitarea reziduurilor
menajere ºi a gunoaielor
numai în locurile special ame-
najate de cãtre autoritãþile
administraþiei publice locale;

j) curãþarea mijloacelor de
transport la intrarea acestora
pe drumurile publice.

Sã întâmpinãm Sãrbãtorile Pascale în “haine” noi!

Încet, încet, primãvara ºi-a intrat în drepturi ºi,
pentru cã în aceastã lunã ne pregãtim ºi pentru 
Sãrbãtorile Pascale, este de datoria fiecãruia dintre
noi sã participãm la curãþenia de primãvarã - fie cã
e vorba de curþi, grãdini sau pe marginea drumului.
În definitiv, de acest gest depinde “imaginea”
oraºului nostru în aceastã primãvarã. 

Diana Rãducanu,
Inspector

1. Hotãrârea nr.26
/28.03.2019 privind
aprobarea inventarierii
în domeniul privat al
oraºului Urlaþi a terenu-
lui în suprafaþã de 6282
m.p. situat în  Tarlaua 19
Parcela P-229, str.Cricov
FN.

2. Hotãrârea nr. 27
/28.03.2019 privind con-
stituirea echipei mobile
pentru intervenþia de
urgenþã în cazurile de
violenþã domesticã.

3. Hotãrârea nr. 28
/28.03.2019 privind
acordarea unui ajutor de
urgenþã în situaþii
deosebite doamnei
Anghelache Simona-
Alexandra.

4. Hotãrârea nr.
29/28.03.2019 privind
acordarea unui ajutor de
urgenþã în situaþii
deosebite domnului
Andrei Dumitru.

5. Hotãrârea nr.30
/28.03.2019 privind
aprobarea/aprecierea
oportunitãþii ºi nece-
sitãþii cumpãrãrii imo-
bilului-teren-construcþie,
în suprafaþã de 476 m.p.,
situat în strada Tudor
Vladimirescu C.F. 21236,
numãr cadastral 732.

6. Hotãrârea nr. 31
/28.03.2019 privind
aprobarea cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi
pentru anul 2019 la
Asociaþia Oraºelor din
România.

AMINTIRILE ORAªULUI URLAÞI...
FLORENTIN TINCA

IULIE 1975.
Plouã pe toatã

Valea Cricovului Sãrat.
Dupã cãteva zile de
adevãrat potop, firavul
râu îºi umflã apele ºi
se aruncã vitejeºte
peste podul de lemn
care leagã Cartierul
Valea Pietrei de oraº. 

Bãtrânul pod de
lemn cedeazã, lãsând
apele „nebune”sã-l
ducã. 

Aproape 30 de ani
dupã, s-a trecut pe o
adevãratã punte a sus-
pinelor. Cartierul

Valea Pietrei rãmâne
practic izolat.

Accesul în zonã
este doar pietonal.

„Tone” de petiþii,
reclamaþii, rugãminþi,
lacrimi, suferinþi – în
sfârºit apare noul pod
din beton, apt sã
înfrunte alte bãtãlii cu
râul Cricovul Sãrat. 

Urlãþenii îºi doresc
acum sã se moder-
nizeze ºi noul drum de
acces spre culmea
dealului, în SCHEAU,
zonã de agrement,
sport extrem, prome-
nadã, belvedere.Podul de lemn  - Valea Pietrei

Cetãþenii - invitaþi sã participe la curãþenia de primãvarã
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Oraºul Urlaþi a solicitat, în luna
iulie 2016, includerea în cadrul
Programului naþional de construcþii
de interes public sau social,
Subprogramul “Unitãþi sanitare din
mediul urban” pentru realizarea
obiectivului de investiþii având ca
obiect “CONSOLIDARE, REABI-
LITARE, MODERNIZARE, EXTIN-
DERE ªI DOTARE A SPITALULUI
ORÃªENESC URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA” (denumire modificatã în
luna Ianuarie 2018). 

Valoarea totalã a obiectivului de
investiþii este corelatã cu complexi-
tatea proiectului promovat prin acest
Program derulat de cãtre Compania
Naþionalã de Investiþii “C.N.I. – S.A.”.
Prin intermediul programului, se do-
reºte consolidarea, reabilitarea, mo-
dernizarea clãdirii existente, dar ºi
extinderea acesteia pentru înfiinþarea
unei “zone umede” - cu saune ºi pis-
cinã, amenajarea unei saline artificiale,
precum ºi dotarea viitoarei Secþii cu
aparaturã ºi echipamente necesare. 

De la domnul Primar Marian
Mãchiþescu am aflat cã lucrãrile la
Secþia de Fizioterapie ºi Recuperare

vor fi demarate foarte curând. Pro-
iectul (parte integrantã din Spitalul
Orãºenesc Urlaþi) presupune reabi-
litarea ºi extinderea clãdirilor de la
fosta maternitate din oraº. Centrul de
fizioterapie urmeazã sã deserveascã

nu doar locuitorii din Urlaþi, ci ºi pra-
hovenii din zona Vãii Cricovului.

“La ora actualã se aflã în evaluare
ofertele tehnice ºi financiare ºi sperãm
cã în maximum o lunã sã avem
declarat câºtigãtorul. Este o lucrare
care se va derula pe parcursul a 18
luni de la data câºtigãrii licitaþiei ºi are
o valoare de 3,6 milioane de euro.
Acest Centru este important nu doar
pentru Urlaþi, ci ºi pentru întreaga zonã
a Vãii Cricovului - undeva la peste
60.000 de pacienþi pot apela la aceste
servicii. O sã fie un centru de recu-
perãri ºi fizioterapie pe toate palierele

- atât locomotorii, cât ºi reumato ºi
absolut tot ce þine de partea de recu-
perare”, a declarat Marian Mãchi-
þescu, primarul oraºului Urlaþi.    

Proiectul presupune reabilitarea ºi

extinderea clãdirilor în care a funcþio-

nat fosta maternitate. Centrul va fi des-

tinat nu doar persoanelor care parcurg

perioada de recuperare postoperato-

rie, ci va oferi servicii inclusiv pe parte

de reumatologie sau alte discipline

medicale, aici urmând sã fie realizate

ºi împachetãri cu nãmol sau bãi cu apã

sãratã.

Amenajarea Centrului de fizioterapie 
de la Urlaþi va începe în curând

Proiect Centru Fizioterapie Urlaþi

Grãdiniþa devine
obligatorie! 

Preºedintele Klaus
Iohannis a promul-
gat, la începutul aces-
tei luni, legea pentru
modificarea Legii
educaþiei naþionale
1/2011 prin care
învãþãmântul obliga-
toriu este mãrit la 
15 clase, incluzând
grupa micã, grupa
mijlocie ºi grupa
mare din învãþãmân-
tul preºcolar.

Alineatele (1) ºi (2)
ale articolului 16 se
modificã ºi vor avea
urmãtorul cuprins:
«Art. 16. – (1) Învãþã-
mântul general obliga-
toriu cuprinde învã-
þãmântul primar, învã-
þãmântul gimnazial ºi
primii 2 ani ai învã-
þãmântului secundar
superior. Învãþãmântul
secundar superior ºi
grupa mare din învã-
þãmântul preºcolar
devin obligatorii pânã
cel mai târziu în anul

2020, grupa mijlocie
pânã cel mai târziu în
anul 2023, iar grupa
micã pânã în anul 2030; 

(2) Frecventarea
învãþãmântului obliga-
toriu poate înceta la
forma cu frecvenþã la
18 ani». Alineatul (1) al
articolului 24 se modi-
ficã ºi va avea urmã-
torul cuprins: «Art. 24.
– (1) Învãþãmântul ge-
neral obligatoriu
cuprinde învãþãmântul
primar, învãþãmântul
gimnazial ºi primii 2
ani ai învãþãmântului
secundar superior.
Învãþãmântul secundar
superior ºi grupa mare
din învãþãmântul
preºcolar devin obliga-
torii pânã cel mai târ-
ziu în anul 2020, grupa
mijlocie pânã cel mai
târziu în anul 2023, iar
grupa micã pânã în
anul 2030.»”, se spune
în textul legii.

Este de ºtiut faptul cã în
aceastã perioadã trebuie sã aveþi
mare grijã la cei cu care inter-
acþionaþi, mai cu seamã atunci
când aceºtia sunt persoane
necunoscute. Foarte important
este sã vã protejaþi pentru a nu
cãdea victime infracþiunilor de
furt din locuinþe, din autoturisme,
din buzunare sau a infracþiunilor
de înºelãciune. 

Este recomandat sã aveþi o
atenþie sporitã în acest sens,
întrucât infractorii profitã de nea-
tenþia cetãþenilor grãbiþi sã îºi facã
cumpãrãturile.

Totodatã, poliþiºtii recomandã
cetãþenilor sã acorde o atenþie
sporitã ºi în cazul persoanelor pe
care le primesc în casã, pentru cã,

sub diverse pretexte, infractorii le
pot pãtrunde în locuinþe chiar cu
acordul lor ºi, profitând de o clipã
de neatenþie, le pot sustrage bani
sau alte bunuri de valoare.

Perioada Sãrbãtorilor Pascale
ar trebui sã constituie pentru noi
toþi un prilej de bucurii ºi emoþii.
Cu toate acestea, în timp ce dum-
neavoastrã sunteþi preocupaþi de
cumpãrãturile aferente acestei
sãrbãtori, infractorii se agitã pen-
tru propriile “achiziþii”. Aglo-
meraþia din pieþe, magazine sau
mijloace de transport în comun
favorizeazã activitatea acestora.

Din dorinþa de a asigura
sãrbãtori liniºtite,
Poliþia recomandã:

 Pãstraþi banii în buzunarele
interioare ale vestimentaþiei;

 Supravegheaþi-vã în perma-
nenþã genþile ºi sacoºele de
cumpãrãturi;

 Parcaþi maºina, pe cât posi-
bil, în zonele special amenajate ºi
iluminate. Obiectele tentante,
lãsate la vedere în autoturism,
reprezintã adevãrate “cadouri”
pentru hoþi;

 Evitaþi sã achiziþionaþi
diverse bunuri de la vânzãtori
ambulanþi. Gândiþi-vã cã acestea

ar putea proveni din comiterea
unor infracþiuni sau cã nu cores-
pund din punct de vedere calita-
tiv;

Lãsaþi o luminã aprinsã sau
un aparat de radio în funcþiune
atunci când pãrãsiþi locuinþa, pen-
tru o perioadã scurtã de timp.
Acestea pot deruta eventualii
“musafiri” nepoftiþi;

 Rugaþi un vecin de
încredere sã vã supravegheze
locuinþa ºi sã vã ridice corespon-
denþa, dacã lipsiþi de acasã pentru
o perioadã mai îndelungatã;

Anunþaþi imediat POLIÞIA
(112 – Apel unic de urgenþã) atunci
când observaþi persoane sau
activitãþi care vi se par suspecte
în zona în care locuiþi.

Sfaturi de la Poliþie în perioada Sãrbãtorilor Pascale 

L ucrãtorii din
cadrul Poliþiei

Oraºului Urlaþi vor

desfãºura acþiuni pre-

ventive în zonele
aglomerate din locali-

tate, oferind în acelaºi

timp cetãþenilor reco-

mandãri importante

pentru siguranþa aces-

tora.
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P roiectele asumate ºi fina-
lizate în 2018 fac parte 

dintr-o etapã foarte bine pusã la
punct de cãtre Consiliul Local ºi
Primãria Urlaþi - scopul fiind
îmbunãtãþirea calitativã a vieþii
locuitorilor oraºului nostru. Astfel,
pentru anul în curs, municipali-
tatea a stabilit o serie de investiþii
extrem de importante pentru 
localitatea noastrã. 

Conform hotãrârilor Consiliului
Local, întrunit în ºedinþã, investiþiile
din Oraºul Urlaþi în 2019 se referã la: 

 achiziþie teren Parc Central
Urlaþi, 60.000 lei

întocmire Plan Urbanistic
Zonal (PUZ), 200.000 lei

reactualizare documentaþie
tehnicã “Consolidare, Reabilitare,
Modernizare, Extindere ºi Dotãri
Sediu Primãria Urlaþi”, 50.000 lei

 expertizã tehnicã clãdiri
Domeniul Public, 20.000 lei 

 proiect achiziþie microbuz
ºcolar, 100.000 lei 

 cotã participare proiect
“Consolidare, Reabilitare,
Modernizare, Extindere ºi Dotare
Secþie Recuperare Medicalã
Neuromotorie, Reumatologicã ºi
Posttraumaticã a Spitalului
Orãºenesc Urlaþi - Judeþul
Prahova”, 310.000 lei  

 servicii proiectare: SF pt.
obiect. Inv. “Corp Legãturã între
C1 - C2 cu Destinaþie Camera de
Gardã din cadrul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi”, 25.000 lei

 servicii proiectare: SF pt.
obiect. Inv. “Reabilitare,
Modernizare, Extindere ºi
Dotare Infrastructurã
Ambulatoriu Integrat din cadrul
Spitalului Orãºenesc Urlaþi”,
90.000 lei + consultanþã 60.000 lei

 PT ºi execuþie “asistenþã
tehnicã - Amenajare curte inte-
rioarã Casa de Culturã Urlaþi”,
718.860 lei 

 DALI - amenajare parcare
ºi curte interioarã Casa de
Culturã Urlaþi, 25.000 lei +
întocmire Plan Urbanistic Zonal
(PUZ), avize diverse, 30.000 lei 

 PT ºi execuþie “Modernizare
Parc Central”, 718.860 lei 

 întocmire SF Proiect Integrat
“Îmbunãtãþirea Calitãþii Vieþii
Populaþiei în Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova, Activitatea A. Îmbunã-
tãþirea serviciilor educaþionale
“Construcþia, Modernizarea ºi
Dotarea Infrastructurii
Educaþionale Pentru Educaþia
Timpurie Antepreºcolarã (Creºã),
Oraºul Urlaþi. Judeþul Prahova.

Activitatea B. Îmbunãtãþirea spaþi-
ilor publice urbane - “Construire
Parc Str. Mihai Viteazu, Oraºul
Urlaþi, Judeþul Prahova, 159.120 lei

 cotã participaþie 2% pentru
Proiectul “Reabilitarea ºi moder-
nizarea sistemelor de apã ºi canal
din sursa bugetelor locale”, 45.200
lei 

 extindere Reþea Iluminat
Public, faza a IV-a (PT + execuþie),
112.580 lei 

PT ºi Execuþie Reabilitare ali-
mentare cu apã Str. Arioneºtii Noi,
Lalelelor ºi Liliacului, 78.044 lei 

 achiziþie Staþie de Apã Str.
Mãrunþiº, 20.000 lei

 DALI Modernizare ºi
Amenajare Piaþa Centralã Urlaþi,
30.000 lei

 Nomenclator strãzi, 100.000 lei
 Achiziþie: containere gunoi,

140.000 lei
 SF - Reabilitare, moderni-

zare ºi extindere iluminat public -
Studiu de coexistenþã, 10.000 lei

 SF Extindere reþele gaze,
30.000 lei

dotare acesorii Utilaj -
Mãturã Stradalã cu perie, 50.000 lei

PT ºi Execuþie Reabilitare
Canalizare Strãzile Viorelelor ºi
Lãmâiþelor, 458.030 lei

 PT ºi Execuþie, faza a III-a,
strãzi, 571.700 lei 

 SF Modernizare, faza a III-a:
Str. Lalelelor, Macului, Liliacului,
Viorelelor, Fundãtura Crizantemelor,
Crizantemelor - Bretea , Str. Mihai
Vteazu (Cartier Tineretului), Socului
- (Bretea dreapta + Bretea stânga),
Arioneºtii Noi, 50.000 lei

 DALI - Reabilitare ºi
Modernizare Faza a III-a: Strãzile
Cuza Vodã ºi Eternitãþii, 20.000 lei.

2019, un an cu noi investiþii de top 
pentru municipalitatea din Urlaþi

Modernizare Parc Central

Oraºul Urlaþi

Cetãþeanul ºi bunãstarea 
acestuia este preocuparea noas-
trã constantã ºi este legatã de o
serie de investiþii. Anul 2018 a
fost un an bun în ceea ce priveºte
finalizarea proiectelor propuse ºi
vom continua pe aceastã linie ºi
pe parcursul acestui an. Ne-am fi
apucat mai devreme de treabã,
dar aºa cum deja cred cã ºtie
toatã lumea am depins (nn - toate
primãriile din þarã) de aprobarea
bugetului de cãtre Guvernul
României pe anul în curs”

Marian Mãchiþescu, 
edilul ºef al Urlaþiului

“



GAZETA de URLAÞI 6

Vinerea Mare este ziua de
doliu a creºtinãtãþii: atunci a
fost rãstignit Mântuitorul.
De aceea, în aceastã zi, în
nicio bisericã creºtinã nu se
oficiazã slujba Liturghiei ºi
este recomandatã a fi zi de
post negru.

În Vinerea Mare se face
pomenire de sfintele, mântu-
itoarele ºi înfricoºãtoarele
Patimi ale Mântuitorului. Rãstig-
nirea nu era practicatã de evrei.
Cu excepþia crucificãrii a 800 de
locuitori ai Ierusalimului de
cãtre regele Alexandru Ianeul
(87 i.Hr.), în Palestina aceastã
pedeapsã era aplicatã doar de
cãtre autoritatea romanã. 

Din Scripturã aflãm cã dupã
ce Hristos a fost biciuit, Pilat,

guvernatorul roman al provin-
ciei Iudeea (26-36 d.Hr.), spã-
lându-se pe mâini, rosteºte
sentinþa. Mântuitorul Hristos
este trimis spre locul rãstignirii,
purtându-ºi crucea. Ajuns la
locul execuþiei, braþul orizontal
al crucii era fixat, cu ajutorul
cuielor, de braþul vertical înfipt
din timp în pãmânt, iar
picioarele condamnatului
puteau fi aºezate pe un scãunel
- ceea ce uºura durerile, dar
lungea supliciul. Ele puteau fi ºi
þintuite fãrã sprijin, uºor îndoite,
cu tãlpile lipite de stâlpul verti-
cal. 

În vârful acestuia se fixa o
scândurã pe care era consem-
natã vina condamnatului, în
cazul Domnului: “Iisus Naza-
rineanul, Regele Iudeilor”. 

Moartea biruitã prin
moartea lui Hristos 

Din iubire faþã de om, Fiul Lui
Dumnezeu S-a întrupat ºi a
primit moartea de bunã voie.
El a învins moartea nu numai
pentru cã a fost Dumnezeu, ci
ºi pentru cã umanitatea Lui a
fost fãrã de pãcat. Pentru
Hristos, moartea nu era inevi-
tabilã, deoarece El, fiind strãin
de pãcat, nu purta în Sine
germenele morþii.  Hristos nu
moare de o moarte naturalã,
rezultat al unui proces ce cul-
mineazã cu descompunerea
fizicã, nu este atins de vreo
boalã, ci primeºte moartea de
bunã voie. De aceea îndurã
moartea în toatã grozãvia ei,
moartea prin excelenþã. 

Slujba Prohodului 

Vinerea Mare este zi ali-
turgicã, adicã nu se sãvâr-
ºeºte niciuna dintre cele trei
Sfinte Liturghii. 

Ceremonia principalã din
aceastã zi este scoaterea
Sfântului Epitaf din altar ºi
aºezarea lui pe o masã în
mijlocul Bisericii. 

Prin scoaterea Sfântului
Epitaf retrãim coborârea de
pe Cruce a lui Hristos ºi
pregãtirea Trupului Sãu pen-
tru înmormântare. 

Seara se cântã Prohodul
ºi se înconjoarã Biserica cu
Sfântul Epitaf. Este o proce-
siune de înmormântare. 

Epitaful pe care îl poartã
preoþii, ajutaþi de credin-
cioºi, simbolizeazã trupul
Mântuitorului. 

Dupã procesiunea din jurul
Bisericii, Sfântul Epitaf este
aºezat pe Sfânta Masã din
altar, unde rãmâne pânã la
Înãlþare. Punerea pe Sfânta
Masã reprezintã punerea
Domnului în mormânt. 

MOARTEA ªI ÎNGROPAREA DOMNULUI -  
SLUJBA PROHODULUI DOMNULUI 

Înaintea unor slujbe cu public
numeros se vor îndepãrta covoarele ºi
scaunele nefixate de pardosealã;

 Se va supraveghea permanent
arderea lumânãrilor în sfeºnice, astfel
încât sã nu producã aprinderea
materialelor combustibile din preajmã
(perdele, ornamente, icoane, etc.).

Se vor verifica stingãtoarele por-
tabile ºi se vor amplasa la distanþele
optime faþã de focarele ºi la îndemâna
persoanelor care cunosc modul de uti-
lizare a acestora;

 Se va limita accesul credincio-
ºilor în lãcaºurile de cult pânã la ca-
pacitatea normatã, în scopul evitãrii
producerii unor accidente create de
panicã ºi busculade;

Pe timpul slujbelor enoriaºii tre-
buie sã menþinã o distanþã optimã faþã
de cei din faþa lor pentru a nu le

aprinde cu lumânãrile hainele sau
pãrul acestora.

 Copiii vor fi permanent supra-
vegheaþi, mai ales când aceºtia utili-
zeazã lumânãri aprinse.

 Înainte de pãrãsirea ºi închi-
derea bisericilor, se vor stinge focurile
în sobe ºi lumânãrile aprinse, ºi se vor
deconecta toate instalaþiile ºi aparatele
electrice.

Se interzice depozitarea materi-
alelor de orice naturã, pe casele
scãrilor de acces-evacuare de la bal-
coane sau clopotniþe, sau sub acestea,
care sã conducã la blocarea sau la
favorizarea arderii cãilor de evacuare.

Se interzice folosirea instalaþiilor
electrice de alimentare sau a consuma-
torilor electrici cu improvizaþii, precum
ºi poziþionarea conductorilor electrici
direct pe lemn.

 Pentru colectarea resturilor de

lumânãri, se vor utiliza numai vase

realizate din materiale incombustibile.

Acestea se vor depozita în locuri si-

gure, în exteriorul lãcaºurilor de cult;

Topirea resturilor de lumânãri se

va face numai în locuri special amena-

jate; mijloacele de încãlzire utilizate tre-

buie sã fie permanent supravegheate,

fãrã materiale combustibile în preajma

acestora;

Se interzice lãsarea lumânãrilor

sau candelelor aprinse în lãcaºuri de

cult, fãrã a fi supravegheate;

Aprinderea lumânãrilor de cãtre

enoriaºi se face în afara bisericilor, în

locuri special amenajate ºi prevãzute

cu mijloace de primã intervenþie.

Împotriva incendiilor în lãcaºurile de cult, 
pe timpul Sfintelor Sãrbãtori de Paºte, ISU URLAÞI

vã roagã sã respectaþi urmãtoarele mãsuri:

BACALAUREAT 2019:
Matematica, 
eliminatã din 
program în trei 
din cele patru tipuri 
de Bac

Patru tipuri de Bacalaureat
au fost propuse de cãtre mi-
nistrul Ecaterina Andronescu
pentru viitoarea lege pe care o
pregãteºte, potrivit schemei
prezentate în cadrul unui eveni-
ment gãzduit de cãtre Biblioteca
Centralã Universitarã. 

O variantã pentru “filiera” profesio-
nalã - numitã BAC T, din care lipseºte
Matematica, la fel ca la alte douã va-
riante – BAC A2 (socio-uman) ºi BAC V
(vocaþional). Matematica este doar în
versiunea BAC A1 (ºtiinþe), iar pro-
punerea face parte din proiectul noii
legi a educaþiei. Pentru “ruta” profe-
sionalã, elevii vor studia fie 4 ani la
liceele tehnologice (dupã care vor
putea susþine Bacalaureatul
Profesional - numit BAC T), fie un 
certificat de competenþe profesionale
pentru studii de 3 ani.

Bacalaureatul T (tehnologic) va fi
susþinut, potrivit propunerii, la Limba
românã, Limba strãinã ºi ªtiinþe. Nu
sunt detaliate tipurile de probe (scrise
sau orale/practice). 

Bacalaureatul A1 ºi Bacalaureatul
A2 (pentru studiile liceale de ªtiinþe ºi
studiile socio-umaniste) au o probã
nouã – cea de creativitate, cunoºtinþe,
abilitãþi ºi aptitudini. Aceeaºi probã este
întâlnitã ºi la Bacalaureatul vocaþional
Bac V.  

Veºti bune pentru românii cu pensii mici! 
Românii cu pensii

foarte mici au parte de
veºti bune. Noua Lege a
Pensiilor prevede ca
pensionarii cu pensii
sub 600 de lei sã benefi-
cieze de o indemnizaþie
socialã. De anul acesta,
pensia minimã va creºte
cu 10% ºi va ajunge, de
la 640 lei, la 704 lei. 

Potrivit OUG nr. 6/2009
privind instituirea indem-

nizaþiei sociale pentru pen-
sionari, pot beneficia de “in-
demnizaþia socialã pentru
pensionari, pensionarii
sistemului public de pen-
sii ºi pensionarii sistemu-
lui militar de pensii cu
domiciliul în România,
indiferent de data în-
scrierii la pensie, dacã
nivelul cuantumului pen-
siei, cuvenit sau aflat în
platã, se situeazã sub
nivelul indemnizaþiei so-
ciale pentru pensionari”.

În sistemul public de
pensii existã mai multe cate-
gorii de pensie, ca spre
exemplu pensia pentru
limita de vârstã, pensia
anticipatã, pensia antici-
patã parþialã, pensia de
invaliditate sau pensia de
urmaº. Unul dintre arti-
colele din Legea Pensiilor
prevedea cã orice per-
soanã care a realizat stagiul
minim de cotizare de pânã
la 15 ani (dar nu mai puþin

de 10 ani) se poate asigura
în sistemul public de pensii
în baza unui contract de
asigurare socialã.

În sistemul public de
pensii se poate încheia
contract de asigurare
socialã ºi pentru perioade
de timp de maximum 5 ani
anteriori lunii încheierii
contractului, în care per-
soana nu a realizat stagiu
de cotizare în sistemul pu-
blic de pensii.
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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. 

Carierã
În acest an, perfor-

manþa în carierã va fi la
cote maxime. Vei fi influ-
enþat de factori externi
în domeniul tãu. Fii sta-
bil în privinþa ambiþiilor
ºi obiectivelor tale ºi
lasã încãpãþânarea deo-
parte. Vei fi destul de
ocupat pe tot parcursul
anului în ceea ce
priveºte volumul de
muncã. Cu toate aces-
tea, nativii Taur sunt sfã-
tuiþi sã se abþinã în a
accepta orice proiect în
echipã sau în colabo-
rare. Urmãtorii ani îþi
vor aduce multe reuºite
dacã depui toate efor-
turile necesare în acest
an. Spre sfârºitul anului,
sunt aºteptate rezultate
tangibile la nivelul cari-
erei.

Dragoste
Viaþa amoroasã a

persoanelor din zodia
Taur va fi în armonie în
anul 2019. Va fi o
perioadã foarte liniºtitã
ºi vei avea parte de
experienþe foarte satis-
facãtoare în viaþa ta
amoroasã. Pentru unii
Tauri, dragostea va fi

principala preocupare
din viaþa lor, în timp ce
pentru alþi Tauri va fi o
pierdere totalã de timp
ºi de energie. Sen-
sibilitatea ta va face
relaþiile sã funcþioneze.
Jumãtatea anului ar
putea aduce potenþiali
parteneri de cuplu în
viaþa ta. Renunþã la
vinovãþia ºi greºelile din
trecut ºi priveºte spre
viitor. Pentru cei care
sunt deja într-o relaþie,
aceasta este o perioadã
în care relaþiile voastre
se vor întãri pentru a
rezista testului timpului
ºi al destinului. În acest
an, vei simþi o nevoie
puternicã de a-þi mulþu-
mi partenerul/partenera
mai mult ca niciodatã.
Planeta iubirii se aflã de
partea voastrã ºi armo-
nia va prevala în zona
iubirii voastre în acest
an.

Bani
În 2019, Taurii vor

cheltui mai mulþi bani ca
niciodatã. Vei avea un
flux constant de veni-
turi. Cu toate acestea,
cheltuielile vor fi pe

mãsura cãºtigurilor ºi
vei rãmâne fãrã bani de
pus deoparte. Unele
cheltuieli inevitabile vor
apãrea ºi îþi vor afecta
planurile bugetare.
Asigurã-te, totuºi, cã nu
cedezi presiunii din
exterior în ceea ce
priveºte cheltuielile
financiare. Jumãtatea lui
2019 ar putea aduce un
câºtig mare de bani.
Planificã-þi finanþele ºi
scapã de toate împru-
muturile ºi plãþile
restante. Fã schimbãri
inteligente pentru a
reduce cheltuielile ne-
dorite din viaþa ta. Spre
sfârºitul anului, unii
Tauri ar putea face
achiziþii de valoare ridi-
catã, cum ar fi o casã, o
proprietate imobiliarã
sau un automobil de
lux.

Sãnãtate
Anul 2019 începe

într-o notã bunã pentru
persoanele din zodia
Taur, iar nivelul lor de
sãnãtate ºi energie va fi
destul de bun. Acesta ar
fi un moment bun pen-
tru a te apuca de sport ºi
pentru a renunþa la obi-

ceiurile nesãnãtoase.
Aceste schimbãri vor
avea urmãri bune în
viaþa ta, pe termen lung.
În jurul celui de-al
doilea trimestru al anu-
lui, vei întampina o
scãdere a nivelului de
energie º moralul tãu va
fi testat. Tine-þi emoþiile
sub control ºi vei vedea
cã nivelul de sãnãtate va
reveni dupã câteva luni.
Relaxeazã-te ocazional
ºi la nivel spiritual.
Partea mentalã are
nevoie, de asemenea, de
o activitate constantã iar
anumite activitãþi spiri-
tuale te pot ajuta sã-þi
îmbunãtãþeºti starea.
Lasã-þi nivelul de
încredere sã creascã ºi
eliminã stresul ºi obo-
seala din viaþa ta. Nu
pune nimic la suflet ºi
abordeazã cu tãrie pro-
blemele pe care þi le
aduce viaþa în cale.

http://horoscop-
2019.ro/taur

Horoscop 2019  - ZODIA TAUR
Soarele este în constelaþia TAUR

din 21 aprilie pânã pe data de 20 Mai

Legea spune cã majorarea
alocaþiilor se aplicã “începând
cu drepturile aferente lunii
urmãtoare intrãrii în vigoare a
Legii bugetului de stat pe
2019”. 

Cum primeºti alocaþia 
copilului pe card 

Copiii de pânã în 2 ani vor
primi, de la data de 1 aprilie, o
alocaþie în valoare de 300 de
lei, de la 200 de lei cât valora
pânã în prezent. Pãrinþii ar
putea primi alocaþia copiilor

pe card, dacã nu doresc sã
apeleze la serviciile Poºtei
Române. 

Cei interesaþi de procedurã
trebuie sã ºtie cã practica este
urmãtoarea: mai întâi se
deschide un cont la o anumitã
bancã, în funcþie de preferinþe,
respectiv dobânzi, comisioane
mai mici. Pentru cei care au
deja un cont deschis la bancã,
dar nu au card, se ataºeazã un
card la contul deschis. Pentru
cei care au cont deschis ºi
card, trebuie sã solicite bãncii

în cauzã un extras de cont,
care va conþine IBAN-ul contu-
lui curent. 

Cu acest document se
merge la Direcþia Muncii ºi
Asistenþã Socialã, unde se va
completa o cerere. Ambii
pãrinþi trebuie sã fie de acord
ca alocaþia sã se vireze în con-
tul unuia dintre ei, motiv pen-
tru care este necesarã prezenþa
amândurora, dar ºi o cerere
scrisã prin care sã dã acest
consimþãmânt. Banii se vor
vira pe card din luna urmã-
toare acestui demers. 

Acte necesare obþinerii 
alocaþiei pentru copii în 2019

Cererile pentru stabilirea alo-
caþiei de stat pentru copii ºi ac-
tele din care rezultã îndepli-
nirea condiþiilor legale de acor-
dare a acestui drept se depun

ºi se înregistreazã la primãria
comunei, oraºului, municipiu-
lui pe a cãrei/cãrui/cãror razã
teritorialã îºi au domiciliul sau
reºedinþa, dupã caz, reprezen-
tanþii legali ai copiilor.

Actele necesare sunt:

 cerere tip pentru acorda-
rea alocaþiei de stat pentru
copii; 
 copie CI/BI pãrinþi – 1 co-
pie xerox pentru mamã ºi 
1 copie xerox pentru tatã;
 copie ºi original – certificat
de naºtere copil;
 copie ºi original –  livret de
familie - actualizat ( se trece
copilul în livretul de familie la
Oficiul de Stare Civilã);
 copie hotãrâre de încredin-
þare (dacã este cazul);
 copie hotãrâre de adopþie
(dacã este cazul);

 copie acte reºedinþã, în ca-
zul în care unul dintre pãrinþi
sau ambii are/au reºedinþa
într-una dintre þãrile U.E;
 extras de cont pe numele
titularului, dacã alocaþia se va
vira într-un cont bancar.

Dreptul la alocaþia de
stat pentru copii se stabi-
leºte începând cu luna ur-
mãtoare celei în care s-a
nãscut copilul, iar plata
drepturilor se face începând
cu luna urmãtoare depune-
rii cererii.

Alocaþiile mãrite pentru copii 
se vor plãti începând cu luna mai 2019

Alocaþii pentru copii sunt majorate din data de
1 aprilie 2019. Legea bugetului de stat pentru anul în
curs a intrat in vigoare, astfel cã sumele pe care le vor
primi copiii sunt: 300 de lei pentru cei cu vârsta de
pânã în 2 ani, 150 de lei pentru cei de pânã în 18
ani, 300 de lei pentru copiii cu handicap, cu vârsta
de pânã în 18 ani. 

În acest an, Paºtele
este sãrbãtorit pe 28
aprilie, iar luni, pe 29
aprilie, este sãrbãtoare
legalã oferitã de stat
pentru toþi românii. Pe
de altã parte, Vinerea
Mare picã pe 26
aprilie ºi mulþi dintre
bugetari vor avea o zi
liberã.

Marþi, 30 aprilie,
românii ar urma sã
revinã la muncã, dar
pe 1 Mai, miercuri, va
fi din nou zi liberã!
Guvernul se gândeºte
sã “lege” zilele libere

legale acordate cu

prilejul sãrbãtorilor

pascale ºi ziua de 

1 Mai.

Ca urmare, buge-

tarii ar trebui sã

lucreze 2 zile, iar apoi

urmeazã weekend-ul.

Dacã guvernanþii vor

decreta ziua de 30

aprilie liberã, dar ºi 

2 ºi 3 mai, atunci

vacanþa de Paºte s-ar

putea prelungi.

Zile libere Paºte 2019
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În scurt timp, cu nãdej-
de la Dumnezeu ºi cu aju-
tor de la Primãria ºi Con-
siliul Local Urlaþi, credin-
cioºii vor avea un nou
lãcaº unde sã se închine,
sã se roage ºi sã mulþu-
meascã Domnului. 

Proiectul a fost demarat în
urmã cu aproape ºase luni, iar
preotul paroh Tãnase Virgil
Petroniu este încrezãtor cã
lucrãrile la noua bisericã se vor
sãvârºi cu bine la termenul pro-
pus. Lucrãrile puteau începe ºi
mai devreme, dar punerea la
punct a întregii documentaþii
aferente acestui proiect (cifrat
la 412.364 ron) s-a “întins” din
motive care þin de procedurile
care au trebuit sã fie urmate. 

Preotul paroh Tãnase
Virgil Petroniu a cãutat sã efi-
cientizeze pe cât posibil lucra-
rea, cu ajutorul a doi oameni cu
credinþã în Dumnezeu - arh.
Bogdan Florin Georgescu ºi
ing. Cãtãlin Biclineru, adicã
cei care stau în spatele acestui
proiect. Trebuie subliniat ºi fap-
tul cã în stadiul incipient al
lucrãrilor, de o mare însemnã-
tate a fost ºi ajutorul din partea
enoriaºilor - fiecare dupã posi-
bilitãþi ºi cât l-a îndemnat inima. 

Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi au alocat, într-o primã
fazã, suma de 60.000 ron pentru
aceste lucrãri, aflate în plinã
desfãºurare. La ora documen-
tãrii noastre, muncitorii tocmai
terminaserã turnarea plãcii de
beton la noul lumânãrar (foto). 

De la preotul paroh
Tãnase Petroniu am aflat cã au
fost finalizate ºi procedurile
privind documentaþia necesarã
demarãrii lucrãrilor de con-
strucþie a Capelei ºi anume: cer-
tificatul de urbanism,Planul Ur-
banistic Zonal (PUZ), Planul
Urbanistic de Detaliu (PUD),
proiectul în sine, autorizaþia de
construire ºi avizele necesare.

Tot de la parintele Tanase am
aflat cã paraclisul /capela are ca
principal ctitor familia domnu-
lui Cosmin Dumitriade Olteanu. 

Preasfinþitul Pãrinte Timotei
Prahoveanul (Episcop-vicar al
Arhiepiscopiei Bucureºtilor) a
sãvârºit, pe 23 octombrie 2018,
slujba de punere a pietrei de
temelie pentru noul locaº de ru-
gãciune la Parohia “Sfinþii Vo-
ievozi” din Urlaþi. Noua bisericã
va funcþiona ca paraclis parohial
ºi capelã mortuarã pentru nece-
sitãþile liturgice ºi pastorale ale
parohiei din localitatea noastrã.

“Ne-am rugat în ecteniile ºi
rugãciunile rostite sã sporeascã
ºi lucrul mâinilor ctitorilor ºi
ziditorilor, al celor care doresc
sã înalþe ºi sã înfrumuseþeze
acest sfânt locaº din Urlaþi în
care va fi lãudat Dumnezeu. Cei
care vin la bisericã ºtiu cã ori de
câte ori intrã în casa lui Dum-
nezeu vin pentru întâlnirea cu
El ºi pentru curãþirea pãcatelor.
Acesta este îndemnul Bisericii,
ca noi venind în faþa lui
Dumnezeu sã recunoaºtem
starea în care ne aflãm”, a spus
Preasfinþitul Timotei Praho-
veanul, cu prilejul slujbei de
punere a pietrei de temelie pen-
tru noul locaº de rugãciune.

Orice ajutor este binevenit,
în condiþiile în care se vor
întocmi devize aparte de exe-
cuþie pentru catapeteasmã,
partea de interior la capelã ºi
alte lucrãri speciale ce includ
picturile ºi geamurile (vitralii).
În paralel, în aceastã perioadã
se efectuezã lucrãri de renovare
la acoperiºul actualei biserici.  

Icoane de Tãttãrãscu
în Biserica din Urlaþi! 

Foarte puþini ºtiu, probabil,
cã actuala bisericã de lângã
Primãrie poate fi consideratã un
monument istoric. Locaºul, ce
poartã hramul Sfinþilor Arhan-
gheli ”Mihail ºi Gavril”, a fost
construit în sec XIX ºi zidit între
anii 1860-1882. Biserica are ceva
din frumuseþea ctitoriilor mari-
lor voievozi ºi, în prezent, adã-
posteºte un numãr de 15 icoane
semnate de marele Gheorghe
Tãttãrãscu. 

Din cauza unor materiale de
construcþie neadecvate, la care
s-a folosit nisip din Cricovu
Sãrat, pictura originalã s-a dete-
riorat ºi n-au mai putut fi salvate
decât aceste icoane (aflate în
catapeteasmã ºi în arhivã).
Biserica a fost re-pictatã în anul
2000 ºi este asemãnãtoare cu
Biserica  “Sfânta Vineri” din
Ploieºti - ambele fiind “opera”
cunoscutului arhitect Toma
Socolescu. 

Noua bisericã a Parohiei
“Sfinþii Voievozi” din Urlaþi
se ridicã spre cer 
cu multã trudã  

Capela bisericii 
“Sfinþii Voievozi” Urlaþi

Au fost curãþate de pete sfeºnicele din faþa uºilor
împãrãteºti ºi unele obiecte din Sfântul AltarAcoperiºul turlei Pantocrator
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