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P. Maria
Aº vrea sã-i întreb pe cei de la Primãrie, ºi în spe-

cial pe dl Primar Marian Mãchiþescu, când vor fi guri
de canalizare pe Str. 1 Mai de la Policlinicã în jos?...
Fereascã Dumnezeu sã mai vinã ploi la fel ca cele
care au fãcut prãpãd deja în zona noastrã!..

C. Toader
Pe strada Parcului pot sã vã spun cã e jale când

se inundã dupã o ploaie zdravãnã. Dar de vinã am
înþeles cã sunt Consiliului Judeþean ºi Hidro
Prahova, care au promis de multã vreme cã extinde
reþeaua de apã ºi canal aici... Mai ºtiu cã situaþia este
asemãnãtoare ºi pe alte strãzi cum ar fi Teiului,
Trandafirului sau Lalelelor.. Este adevãrat domnule
Primar? Spuneþi lucrurilor pe nume, sã nu vã mai
înjure lumea pe dumneavoastrã! Am lucrat cu dum-
neavoastrã la un moment dat ºi ºtiu cã sunteþi un om

corect. De ce nu îi forþaþi într-un fel pe cei numiþi mai
sus sau de ce nu vã adresaþi altor instituþii?..

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:

STIMATÃ DOAMNÃ P. MARIA, STIMATE DOMN
C. TOADER - referitor la problemele ridicate de
dumneavoastrã, menþionãm faptul cã Proiectul
“Managementul Apei ºi Dezvoltare Canalizãri”,
derulat prin intermediul HidroPrahova, se aflã
în faza de licitaþie pentru proiectare ºi execuþie
la nivelul întregului judeþ, proiect din care face
parte ºi oraºul Urlaþi prin strãzile respective. 

I. Nedelcu
Au fost destule zile când iluminatul public pe

timp de noapte nu a funcþionat pe strãzile Valea
Bobului ºi Griviþei. În schimb, ziua au stat bine mersi

aprinse becurile... Ce facem domnilor din Primãrie,
nu avem ce sã facem cu banii?.. Eu zic, totuºi, cã
noaptea e cel mai important sã avem luminã pe
stradã...

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:

Stimate Domnule I. Nedelcu, aveþi dreptate 
cã au fost situaþii de genul celor relatate de
dumneavoaatrã, dar acestea au survenit în
urma vijeliilor ºi ploilor abundente cãzute ºi
care au dus la crearea mai multor avarii ale 
iluminatul public. Aceste probleme s-au remediat
în timp ºi a fost imperios necesar ca becurile de
pe stradã sã fie aprinse pe timpul zilei pentru
depistarea defecþiunilor din reþea.. Nu cum gân-
desc unii, cã nu am avea ce face cu banii
Primãriei. Fiþi convins, ºi Dvs. ºi toþi locuitorii
oraºului, cã banii se cheltuie cu  mare atenþie, în
folosul ºi pentru bunãstarea comunitãþii locale.   

AÞI ÎNTREBAT, 

P. Maria 

Domnul Primar a promis, acum vreo doi-

trei ani, cã în Orzoaia de Sus va bãga

canalizare. Nici pânã azi nu s-a întâmplat

nimic în acest sens... ªi mai am o

nedumerire - când anume vor fi gaze ºi în

Valea Urloi...

T. CConstantin

Se tot vorbeºte despre noua secþie a

Spitalului Orãºenesc, la cea de Recuperare

medicalã neuromotorie mã refer... Aº dori sã

ºtiu când va fi gata, efectiv, acest proiect în

oraºul nostru, pentru cã nu prea vãd semne

cã ar demara ceva în curând...

I. LLucreþia

În zona pieþei, vizavi era o clãdire care a

fost dãrâmatã.. Acum a rãmas un loc viran, iar

dacã proprietarul tot nu are de gând sã facã ceva

acolo n-ar fi bine ca Primãria sã se implice ºi sã

cumpere acel teren? Ar fi minunatã o policlinicã

pentru copii acolo sau, de ce nu, sã se construiascã

pe acel loc o nouã piaþã, modernã...

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

PRIMÃRIA URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

Inspector, Diana RÃDUCANU

1. Hotãrârea nr. 52/27.06.2019
privind alegerea domnului Dinu
Sterea preºedinte de ºedinþã pe
perioada iunie - august 2019. 

2. Hotãrârea nr. 53/27.06.2019 
pentru abrogarea H.C.L. Urlaþi nr.

26/28.03.2019 privind aprobarea
inventarierii în domeniul privat al
oraºului Urlaþi a terenului în suprafaþã
de 6282 m.p. situat în tarlaua 19
Parcela P-229, str.Cricov FN.

3. Hotãrârea nr. 54/27.06.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna aprilie 2019.

4. Hotãrârea nr. 55/27.06.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor

cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru luna
aprilie 2019.

5. Hotãrârea nr.56/27.06.2019 
pentru aprobarea necesitãþii ºi oportu-
nitãþii investiþiei, aprobarea documen-
taþiei tehnico-economice – Documen-
taþie de Avizare a Lucrãrilor de
Intervenþii (D.A.L.I.) ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul
„Reabilitare ºi modernizare strãzi,
faza a III-a, strãzile: Cuza Vodã ºi
Eternitãþii, Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova”.

6. Hotãrârea nr.57/27.06.2019 pentru
aprobarea necesitãþii ºi oportunitãþii
investiþiei, aprobarea documentaþiei
tehnico-economice – Studiu de
Fezabilitate (S.F.) ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul

„Reabilitare ºi modernizare strãzi,
faza a III-a, strãzile Arioneºtii Noi,
Liliacului, Lalelelor, Macului,
Viorelelor, Fundãtura Crizan-
temelor, Crizantemelor (Bretea),
Mihai Viteazu ºi Socului, Oraºul
Urlaþi, Judeþul Prahova”.

7. Hotãrârea nr. 58/27.06.2019 
pentru aprobarea necesitãþii ºi oportu-
nitãþii investiþiei, aprobarea documen-
taþiei tehnico-economice – Documen-
taþie de Avizare a Lucrãrilor de
Intervenþii (D.A.L.I.) ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul
„Amenajare parcare ºi curte inte-
rioarã Casa de Culturã, Oraºul
Urlaþi, Judeþul Prahova”.

8. Hotãrârea nr.59/27.06.2019 
pentru aprobarea necesitãþii ºi oportu-
nitãþii investiþiei, aprobarea documen-
taþiei tehnico-economice –

Documentaþie de Avizare a Lucrãrilor
de Intervenþii (D.A.L.I.) ºi a indicato-
rilor tehnico-economici pentru obiec-
tivul „Modernizare ºi amenajare
piaþa centralã, Oraºul Urlaþi,
Judeþul Prahova”.

9. Hotãrârea nr. 60/27.06.2019
privind aprobarea cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi pentru anul
2019 la Grupul de Acþiune Localã
„Meleagurile Cricovului”.

10. Hotãrârea nr. 61/27.06.2019
privind  transformarea/modificarea
Statului de funcþii al Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

11. Hotãrârea nr. 62/27.06.2019
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2019.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi 
în ºedinþa ordinarã din 27 iunie 2019:

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 propuneri de lucrãri 
ºi investiþii administraþiei 
locale, aceastã rubricã vã stã la dispoziþie. 

Atât prin intermediul adresei de mail
publicatã în caseta tehnicã a ziarului
local, la telefon - la sediul Primãriei sau în
urma discuþiilor cu editorii acestui ziar,
dumneavoastrã întrebaþi, iar în 
EDIÞIA URMÃTOARE a ziarului

Primãria Urlaþi vã va rãspunde.
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“Stop gunoi, Urlaþi cu noi” - proiect 

de succes în parteneriat cu Primãria Urlaþi
Proiectul “Stop gunoi, Urlaþi cu

noi”, iniþiat de Grupul de Iniþiativã
Comunitarã Urlaþi (GIC Urlaþi),
finanþat de Fundaþia PACT ºi imple-
mentat în parteneriat cu Clubul
IMPACT ºi Primãria Urlaþi, a
“virusat” comunitatea din cartierul
Arioneºtii Vechi. 

Luna trecutã, o delegaþie formatã
din reprezentanþii ai GIC Urlaþi, PACT
ºi Primãrie s-a deplasat în cartierul
Arioneºtii Vechi. S-a discutat cu local-
nicii despre oportunitatea instalãrii
unui sistem de supraveghere video în
zona locului de joacã pentru copii, dar
ºi despre problema deºeurilor ºi
efectele pe care le au acestea (în spe-
cial canalele de scurgere a apei plu-
viale, atunci când cad precipitaþii
importante) asupra mediului încon-
jurãtor. 

Pe 28 iunie 2019, reprezentantul
“Club Impact”, Ansenlia Cazan a sem-
nat protocolul de parteneriat cu GIC
Urlaþi în cadrul unei întâlniri la care a
participat ºi reprezentantul Fundaþiei
PACT, Monalisa Ciorac. 

În cadrul întâlnirii, noul membru al
asociaþiei - Valentin Vãcaru a anunþat
cã în zona locului de joacã ºi în zona
limitrofã nu au mai fost aruncate
gunoaie. Mai mult chiar, localnicii au
ecologizat zona. Tineri din apropiere,
alãturi de pãrinþi, au trecut deja la acþi-
une ºi au demarat o amplã acþiune de
igienizare a zonei. Vãzându-i la
muncã, se poate spune cã proiectul
“Stop gunoi, Urlaþi cu noi” este unul
de succes ºi cã acþiuni de acest gen
vor continua ºi în perioada urmãtoare. 

Cei care au participat la acþiunea
de curãþenie reprezintã un exemplu
de mobilizare ºi de implicare ºi, toto-

datã, dovada clarã cã oamenii vor
schimbarea ºi cã sunt gata sã se
implice în diferite acþiuni comunitare.
Pe aceastã cale, Grupul de Iniþiativã
Comunitarã Uraþi face un apel cãtre
locuitori ºi îi aºteaptã pe toþi cei intere-
saþi sã se implice activ în proiectele
grupului. Orice propuneri ºi sugestii
pot aduce un plus pentru întreaga
comunitate din Urlaþi.

Noi locuri de muncã la P@G Urlaþi
Procter@Gamble - Urlaþi, 

fabrica de ºampon ºi balsam, 
îºi extinde activitatea ºi are
nevoie de forþe proaspete, dupã
cum urmeazã:

 OPERATORI PRODUCÞIE, 
ELECTRICIENI, 
STIVUITORIªTI,
COORDONATORI ECHIPE, 
AUTOMATIªTI
INGINERI. 

BENEFICII OFERITE:

 posibilitatea de a activa 
într-un mediu de lucru pro-
fesionist ºi dinamic 

posibilitãþi de pro-
movare în cadrul com-
paniei 

pachet salarial atrac-

tiv (spor de noapte 25%, ore

suplimentare plãtite 200%,

bonuri de masã în valoare de 

14 lei/zi lucratã, al 13-lea salariu,

bonus de vacanþã
 PACHET BENEFICII (salã de

sport în incinta fabricii, decont
sportiv, decont dentist, prime
Crãciun ºi Paºte, etc)

 transport disponibil pe ruta
Ploieºti - Urlaþi ºi Urlaþi - Ceptura. 

Pentru informaþii 
suplimentare puteþi consulta
adresa  dupã locaþia Urlaþi 

sau telefonic la numãrul
0344/229200 sau pe 

Email: la
receptieurl.im@pg.com

Bâlciul tradiþional de Sf. Ilie a poposit 
ºi în acest an în oraºul nostru

ªi în acest an, târgul
tradiþional de Sf. Ilie s-a
desfãºurat în condiþii
foarte bune la Urlaþi.

La Bâlciul organizat în
zilele de 19 ºi 20 iulie au
participat foarte mulþi
oameni, iar printre aceºtia
ºi numeroºi alþi locuitori
din împrejurimi. 

Cu toþii s-au delectat cu
binecunoscutele produse
tradiþionale (printre care
mult-gustaþii mititei cu
bere), în vreme ce copiii
s-au bucurat în voie de

dispozitivele de divertis-
ment, precum celebrele
carusele ºi “paraºute”. 

Am surprins ºi noi
câteva cadre de la Bâlciul
de Sf. Ilie din acest an, de
la Urlaþi.  
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Voluntarii de la Paraclisul
Catedralei Mântuirii Neamului au
desfãºurat o acþiune de prevenþie a
diabetului în localitãþile Urlaþi,
Pleaºa ºi Mizil. Acþiunea a fost una
de anvergurã ºi a implicat 30 de vo-
luntari - medici, asistenþi medicali
ºi personal auxiliar. 

Activitatea a fost organizatã în
cadrul campaniei “Sãnãtate pentru
sate”, o acþiune de mare anvergurã
datoritã faptului cã pentru prima oarã 
s-a desfãºurat o astfel de campanie
simultan în trei locaþii. De aceastã acti-
vitate au beneficiat peste 300 de per-
soane, cele mai multe dintre acestea
fiind consultate în cadrul Spitalului
Orãºenesc din Urlaþi.  

“Este o campanie foarte apreci-
atã de cãtre localnici, datoritã faptu-
lui cã au un acces foarte greoi la
medicii specialiºti..Ca sã nu mai vor-
bim de faptul cã nici medicii de fa-
milie nu sunt suficienþi pentru po-
pulaþia care se confruntã cu astfel
de probleme”, a declarat Dãnuþ
PRUNÃ, coordonatorul voluntarilor
de la Paraclisul Catedralei Mântuirii
Neamului. 

“Am efectuat consultaþii de cardi-
ologie, întrucât diabetul zaharat este o
boalã care evolueazã cu multiple com-
plicaþii cardio-vasculare. La bolnavii

pe care i-am consultat am diagnosticat
hipertensiune arterialã, boalã cardiacã
ischemicã, aceste boli reprezentând de
fapt principalele complicaþii cardio-
vasculare ale bolnavului cu diabet
zaharat”, ne-a spus Dr. Camelia
DIACONU, medic internist ºi cardi-
olog. 

Persoanele care s-au prezentat la
analize au beneficiat de un control al
glicemiei ºi de asistenþã de specialitate
din partea medicilor diabetologi. 

“Este nevoie de o depistare pre-
coce a diabetului, pentru cã sunt
foarte multe cazuri nedescoperite,
sunt foarte multe persoane care nu
merg la medic ºi care nu ºtiu cã au
dreptul prin medicul de familie, o
datã pe an, sã facã bilanþul anual -
un set complet de analize uzuale.
Din cauza acestor factori a crescut
numãrul de diabetici, dar îngrijorã-
tor este cã acei pacienþi care nu sunt
depistaþi pot ajunge în stadii destul
de avansate la medicul diabetolog,
complicând foarte mult ºi tratamen-
tul ºi stilul acestora de viaþã”, a
explicat ºi Dr. Simona CARNICIU,
medic specialist în diabet ºi boli
metabolice.

Astfel de campanii, de prevenþie a
diabetului în localitãþile rurale din
România, vor continua ºi în lunile
urmãtoare, cu implicarea directã a vo-
luntarilor de la Paraclisul Catedralei
Mântuirii Neamului. 

Campania “Sãnãtate pentru sate” 
a ajuns ºi la Urlaþi 

Noi servicii medicale decontate de CAS Prahova 
la Spitalul Urlaþi

Spitalul Orãºenesc Urlaþi îºi
doreºte sã devinã “vârful de lance”
al unitãþilor sanitare orãºeneºti din
judeþul Prahova, cu servicii me-
dicale diversificate ºi de o foarte
bunã calitate, cu personal medical
foarte bine pregãtit ºi cu mult
respect ºi grijã faþã de pacienþi. 

Prin serviciile medicale oferite,
Spitalul Orãºenesc Urlaþi doreºte sã
vinã în întampinarea nevoilor cât mai
multor pacienþi. Iar din acest punct de
vedere, e foarte important sã anunþãm
faptul cã începând cu data de 
1 august 2019, spitalul din oraºul nos-
tru va funcþiona cu douã noi specialitãþi
decontate de cãtre Casa de Asigurãri
de Sãnãtate Prahova: radiologie-
ecografie ºi o alta în cadrul labora-
torului de analize - imunologie.  

Aparatura necesarã (de ultimã ge-
neraþie) a fost deja adusã la Spitalul
Orãºenesc Urlaþi, iar medicul respon-
sabil este Dr. Laura Eleneº - medic pri-
mar radiologie ºi imagisticã medicalã.
În ceea ce priveºte examenul de
imunologie, în cadrul laboratorului a

fost montat deja aparatul necesar - care
va fi “rãspunzãtor” de analize precum
TSH, FTP, ATPo, AFP, CA, PSA, Hepatita
B ºi C, dar ºi Vitamina D. 

Planul de dezvoltare a Spitalului
Orãºenesc din Urlaþi nu se va opri,
însã, aici. Managerul Elena-Rita Cismaº
are în vedere dotarea spitalului ºi cu
un computer tomograf (CT), începând

cu anul viitor. O salã de naºteri ºi o
nouã locaþie pentru Urgenþe reprezintã
alte douã proiecte ale conducerii spi-
talului. Cu ajutor de la Ministerul
Sãnãtãþii sau fãrã, managerul Spitalului
din Urlaþi are ambiþia de a face din
instituþia pe care o conduce una dintre
cele mai bune ºi mai moderne unitãþi
sanitare orãºeneºti din þarã. 
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Noi lucrãri de reabilitare pe
mai multe strãzi din Urlaþi

Îi asigur pe toþi locuitorii
oraºului cã vom duce la îndeplinire
toate proiectele pe care ni le-am 
propus sã le realizãm în 2019, cu
toate cã întârzierea aprobãrii buge-
tului ne-a creat probleme. Suntem în
permanenþã atenþi la problemele
ridicate de cetãþeni ºi vom avea în
vedere, în continuare, creºterea 
calitãþii vieþii în oraºul Urlaþi

MARIAN MÃCHIÞESCU
Primar  
”

Mai multe strãzi din
oraºul nostru vor suferi
ample lucrãri de reabi-
litare(refacere covoare
asfaltice, înlocuire pava-
je ºi borduri), în vreme
ce în alte zone se are în
vedere reabilitarea
reþelelor de apã ºi
canalizare. 

Întârzierea cu care Gu-
vernul a aprobat Bugetul pe
anul în curs a dat peste cap
planurile instituþiilor teritori-
ale, implicit ale Primãriei ºi
Consiliului Local Urlaþi. Astfel
nu ar fi început cu oarece
întârziere lucrãrile prevãzute
de cãtre autoritãþile locale din
oraºul nostru. 

Ordinul de începere a
lucrãrilor de refacere a co-
voarelor asfaltice, înlocuirea
de borduri ºi pavaje a fost dat
deja, astfel cã în cel mai scurt
timp vor fi demarate lucrãrile
pe mai multe strãzi, dupã

cum urmeazã: Str. Zam-
bilelor (intersecþia Socului -
Cimitir), Str. Mihai Viteazul,
Str. Zorilor, Str. 23 August ºi
Str. Lãmâiþelor.

Suma totalã prevãzutã
pentru aceste lucrãri este de
569.782,57 Ron (cu TVA). 

Pe de altã parte, a fost
finalizatã procedura de achi-
ziþie publicã ºi a fost emis
ordinul de începere a etapei
de proiectare pentru lucrarea
de reabilitare reþea apã în
Arioneºtii Noi, dar ºi pe
strãzile Lalelelor ºi Liliacului -
suma totalã necesarã fiind de
721.551,26 Ron (cu TVA). 

De asemenea, vor fi
demarate lucrãrile de reabi-
litare a reþelei de canalizare
pe strãzile Viorelelor ºi
Lãmâiþelor, proiect ce se
ridicã la suma totalã de
425.307,19 Ron (cu TVA).

Primarul Marian Mãchiþescu 
este cel care a salvat sãnãtatea a
peste 60.000 de oameni de pe Valea
Cricovului, prin redeschiderea
Spitalului Orãºenesc Urlaþi. 

Respectiva instituþie medicalã a fost
închisã, total nejustificat ºi la ordin
politic, prin “celebra” Ordonanþã din
martie 2011 a ministrului de tristã
amintire de la acea vreme - Atilla Cseke,
cel care dintr-o semnãturã irespon-
sabilã a închis un numãr de 67 de spi-
tale din þarã. 

Acum, despre Spitalul din oraºul
nostru se poate spune cã este “vârful
de lance” al spitalelor rurale din Ro-
mânia - cu dotãri ºi aparaturã de ultimã
generaþie ºi care rivalizeazã cu cele mai
importante spitale din þarã. O dovadã în

plus cã s-a lucrat bine sunt ºi cei
aproape 1 miliard de lei pe care Minis-
terul Sãnãtãþii, Sorina Pintea i-a alocat,
de curând, din Bugetul Ministerului pe
care îl conduce Spitalului Orãºenesc
Urlaþi. 

Tot prin grija primarului Marian
Mãchiþescu, acum începe sã prindã
contur ºi Proiectul “Consolidare, Rea-
bilitare, Modernizare, Extindere ºi
Dotare Secþia Recuperare Medicalã
Neuromotorie, Reumatologicã ºi
Post-Traumaticã a Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi”. 

Proiectul presupune reabilitarea ºi
extinderea clãdirilor de la fosta mater-
nitate din oraº. Cu o valoare estimatã la
3,6 milioane de euro, Centrul de
fizioterapie ar urma sã deserveascã nu
doar locuitorii din Urlaþi, ci ºi pra-
hovenii din zona Vãii Cricovului.

De la Dl Primar am aflat cã dupã ce
la a doua licitaþie cele 4 firme interesate
de proiect nu au convins, la ultima lici-
taþie o altã firmã a trecut de prima fazã
ºi s-a calificat mai departe, urmând ca
în aproximativ 2 sãptãmâni sã se facã ºi
oferta tehnicã, pentru lucrãrile de exe-
cuþie. 

“Sunt semne foarte bune, iar eu
unul sunt convins cã lucrurile vor
avea o finalitate de aceastã datã.
Cred cã lucrãrile la Centrul de
Fizioterapie ºi Recuperare vor fi

demarate în aceastã toamnã”, 
a declarat Primarul oraºului, Marian
MÃCHIÞESCU. 

Sã mai spunem cã Proiectul  “Con-
solidare, Reabilitare, Modernizare,
Extindere ºi Dotare Secþia Recu-
perare Medicalã Neuromotorie, Reu-
matologicã ºi Post-Traumaticã a
Spitalului Orãºenesc Urlaþi” este o
lucrare care se va derula pe parcursul
a 18 luni, valoarea fiind de 3,6 milioane
de euro. 

Centrul urmeazã sã fie destinat nu
doar pentru recuperãrile post-opera-
torii, ci va oferi ºi servicii inclusiv pe
parte de reumatologie, aici urmând sã
fie realizate împachetãri cu nãmol sau
bãi cu apã sãratã.

Spitalul Urlaþi - preocupare
constantã pentru Primarul
Marian Mãchiþescu

Investiþiile fãcute de Marian
Machitescu, în calitatea sa de Primar,
la Spitalul Orãºenesc Urlati au fost pen-
tru îmbunãtaþirea stãrii de sãnãtate a
cetãþenilor din zonã. Putem spune, fãrã
sã ne fie teamã de cuvinte, cã au fost
investiþii colosale, iar rezultatele nu au
întârziat sã aparã. Înainte ca Spitalul sã
fie închis, “la ordin”, Primãria ºi
Consiliul Local Urlaþi au investit  circa

800.000 de euro în aparaturã ºi dotãri.
Dar investiþiile au continuat ºi pe
perioada cât Spitalul a fost închis - în
jur de 300.000 de euro, iar dupã
redeschidere alþi 600.00 de euro!

Acum sunt cazuri care vin ºi din
Ploieºti si se opereazã la Urlaþi. Nu s-a
dorit privatizarea Spitalului, pentru cã
o instituþie privatã de acest gen se
adreseazã unui segment restrâns de
oameni, unor “elite”. “Populaþia Vãii
Cricovului este una sãracã ºi cred cã
peste 90% din cei 60.000 de deserviþi de
cãtre Spitalul Orãºenesc Urlaþi au posi-
bilitãþi financiare mici ca sã poatã fi
trataþi într-un spital privat. Deplasarea
la Spitalul Judeþean îi costã foarte mult
ºi sunt multe cazuri de persoane care
au murit cu zile din cauzã ca n-au avut
unde sã se trateze”, ne-a mai spus
Primarul Marian Mãchiþescu - omul
care nu a fãcut rabat de la niciun efort
pentru a le creea confortul ºi liniºtea
locuitorilor, pentru a le îmbunãtãþii
starea de sãnatate sau, mãcar, pentru a
le menþine o stare bunã.

Secþia de Recuperare Medicalã ºi Fizioterapie 
a Spitalului Urlaþi prinde contur

“
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În perioadele caniculare sau
secetoase, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã (ISU) Urlaþi reco-
mandã elaborarea ºi respectarea
unor programe speciale de mãsuri
pentru prevenirea incendiilor, dupã
cum urmeazã:

 identificarea ºi nominalizarea
sectoarelor de activitate în care creºte
riscul de incendiu în condiþiile carac-
teristice temperaturilor ridicate ºi a lip-
sei precipitaþiilor

 asigurarea ºi verificarea zilnicã a
instalaþiilor de stingere ºi a rezervelor
de substanþe necesare eventualelor
intervenþii 

 asigurarea protejãrii, faþã de efec-
tul direct al razelor solare a recipien-
telor, rezervoarelor ºi a altor tipuri de
ambalaje ce conþin lichide inflamabile
sau gaze lichefiate sub presiune

 verificarea utilajelor agricole
folosite la recoltarea cerealelor
pãioase, astfel încât acestea sã nu con-
stituie surse de aprindere, ºi dotarea
acestora cu mijloace de primã inter-
venþie

 restricþionarea efectuãrii, în anu-
mite intervale din timpul zilei, a unor
lucrãri ce creeazã condiþii favorizante
pentru producerea de incendii prin
degajãri de substanþe volatile sau
datoritã supraîncãlzirii excesive

O atenþie deosebitã trebuie acor-
datã prevenirii jocului copiilor cu focul
în condiþii ºi în locuri în care se pot
produce incendii, aceasta constituind
o obligaþie a persoanelor care rãspund,
potrivit legii, de creºterea, educarea ºi
îngrijirea acestora. 

Prevenirea incendiilor 
de vegetaþie ºi de miriºti

Chiar dacã obþineþi aprobãrile
cerute de legislaþia în vigoare, tre-
buie sã ºtiþi cã arderea miriºtilor se
face cu respectarea urmãtoarelor
mãsuri:

 condiþii meteorologice fãrã vânt;
 parcelarea miriºtii în suprafeþe

de maxim 10 ha (prin fâºii arate);
 izolarea zonei de ardere faþã de

cãile de comunicaþie, construcþii, cul-
turi agricole vecine, instalaþii, fond

forestier (prin executarea de fâºii
arate);

 desfãºurarea arderii numai pe
timp de zi;

 asigurarea pânã la finalizarea
arderii a personalului de supraveghere
ºi stingere a eventualelor incendii;

 asigurarea pentru suprafeþe de
ardere mai mici de 5 ha a suprafeþelor
ºi mijloacelor de stingere necesare;

 asigurarea, în cazul suprafeþelor
de ardere mai mari de 5 ha, a unui
plug, a unei cisterne cu apã, a
mijloacelor de tractare ºi a personalu-
lui de deservire.

Recomandãri privind protecþia
populaþiei pe timpul caniculei

Deplasãrile sunt recomandate în
primele ore ale dimineþii sau seara, pe
cât posibil prin zone umbrite,
alternând deplasarea cu repausul, în
spaþii dotate cu aer condiþionat.

Evitaþi aglomeraþiile, expunerea
prelungitã la soare ºi efortul fizic intens
între orele 11:00-18:00;

 Purtaþi haine lejere, subþiri,
deschise la culoare, pãlãrii ºi ochelari
de soare;

Beþi 1,5-2 litri de lichide pe zi, nu
prea reci, apã, sucuri naturale din

fructe ºi ceaiuri cãlduþe;
 Mâncaþi fructe ºi legume sau

iaurt, mâncaþi echilibrat ºi variat
insistând pe produsele cu valoare
caloricã micã;

 Evitaþi bãuturile ce conþin
cofeinã sau zahãr în cantitate mare;
Evitaþi alimentele cu conþinut sporit de
grãsimi, în special de origine animalã;

 Nu consumaþi alcool – vã
deshidrateazã ºi vã transformã într-o
potenþialã victimã a caniculei;

Menþineþi legãtura cu persoanele
în vârstã, interesaþi-vã de starea de
sãnãtate a acestora ºi oferiþi-le asistenþã
ori de câte ori au nevoie;

 Nu lãsaþi copiii/animalele de
companie singuri/singure în autotu-
risme;

Cereþi sfatul medicului de familie
la cel mai mic semn de suferinþã, mani-
festat de dumneavoastrã sau copilul
dumneavoastrã;

 Creaþi un ambient care sã nu
suprasolicite capacitatea de adaptare a
organismului;

 Persoanele care suferã de
diferite afecþiuni îºi vor continua trata-
mentul, conform indicaþiilor medicului.
Este foarte util ca în perioada canicu-
larã sã se consulte medicul curant, în
vederea adaptãrii schemei terapeutice
la condiþiile existente.

Recomandãri utile de la ISU pentru perioadele de caniculã

Beneficiile extraordinare 
ale frunzelor de prun

Puteþi utiliza cu mult succes
frunzele de prun ºi în cazuri de
probleme digestive ºi viermi
intestinali. Se preparã un decoct
dintr-o lingurã de frunze, fierte 10-
15 minute într-o canã de apã. 

Ceaiul din frunze de prun astfel
obþinut se consumã timp 3-5 zile
consecutiv. 

 Frunzele de prun se folo-
sesc ºi pentru a prepara o reþetã
foarte eficientã împotrivã consti-
paþiei. 

Decoctul din frunze de prun
este un remediu foarte bun, care
poate fi folosit ca adjuvant în trata-
mentul viermilor intestinali. 

Frunzele de prun conþin
isatin – un laxativ natural foarte
eficient. O reþetã laxativã cu rezul-
tate bune se poate obþine din 30
de frunze puse la fiert timp de un
sfert de ceas, într-un litru de apã.
Se obþine o infuzie care trebuie
bãutã în fiecare zi, timp de cinci
zile, câte o ceaºcã dupã fiecare
masã. 

Curã de 10 zile pentru 
dizolvarea cheagurilor 

Ovidiu Bojor recomandã un
remediu din frunze de prun
proaspete pentru cei care suferã
de tromboflebitã ºi aterosclerozã. 

Astfel, se culege o mânã de
frunze de prun proaspete (8-10
frunze) ºi se lasã la infuzat într-o
canã cu lapte de caprã clocotit. 
Se lasã 10 minute acoperit, apoi se
strecoarã. Se îndulceºte cu puþinã
miere de albine. Pentru dizolvarea
cheagurilor de pe pereþii arterelor
se recomandã consumul a câte 2
cãni pe zi, una dimineaþã ºi una
seara. Cura dureazã 10 zile. 

Adjuvant împotriva 
viermilor intestinali
Frunzele de prune sunt un

excelent adjuvant împotriva vier-
milor intestinali. Aceleaºi efecte
laxative, dar ºi vermifuge pot fi
obþinute dacã lãsãm la înmuiat
peste noapte 10-15 prune uscate –
pe care diminea-ã le fierbem timp
de 10 minute. Se bea în porþii
egale pe parcursul unei zile, fiind
un remediu adjuvant foarte efi-
cient împotriva viermilor intesti-
nali precum limbricii ºi oxiurii. 

Conform reputatului pro-
fesor Ovidiu Bojor, frunzele
de prun au efecte laxative ºi
diuretice remarcabile, la fel
cum au ºi prunele. De aseme-
nea, aceste frunze au ºi puter-
nice proprietãþi purgative,
febrifuge ºi vermifuge. 

ªtii cã aceastã poezie
-I dedicatã numai þie?
Pentru o prietenie,
Dar cu-aleasã frenezie?

Tu parcã ai fi de ieri
Sau de multe primãveri,
Cã îmi eºti veºnic
prezentã ºi nicicând  în
minte-absentã.

De mult ai tu ºi un nume
ªi din vechime prenume,
Dar eu nu þi-l mai 
rostesc,
Cãci ºi-n gând te pome-
nesc!

De ce eu sã povestesc,
Cã tu eºti solul ceresc
Ce rãsare dintre astre
ªi din zãrile albastre?

ºi cine mai e ca tine
Sã-mi vrea mie numai
bine?
Cã mai ieri te-am cunos-
cut
Când pe braþe-aveai un
scut?

Dar nu era de rãzboi
Cum se poartã pe la noi,
Ci un scut lucios, ceresc
Ca-n palatu-mpãrãtesc.

ªi ce bine mie-mi pare
Cã în glastrã am o floare
Care ºi-n amiaza mare
Împarte raze de soare!

Dar ºi-acum te port în
gând
ºi pe moment chiar ºi
plâng
C-ai mereu chipul fru-
mos ºi sufletul pentru
Hristos!

ªi cine mai este-n stare
C-acuma-n amiaza mare 
ªi-n plin-arºiþã de soare
Sã facã baie la mare?

De-asta eu i-am dedicat
Un vers ales, preacurat
Celei cu chip minunat
ªi cu gând adevãrat!

Dar nicicând nu vreau
rãspuns,
C-o port în suflet,
ascuns, 
C-a intrat în mintea mea
ªi-n veci s-o alint aº
vrea!

Dar nici ei nu-i vreau sã-i
spun,
Cã doar nu sunt om
nebun,

Ci sã-mi fie mai aproape
Nu pe întinsele ape!

Dar cine mai e ca ea,
Dacã nu-i soþia mea?
Cã aici am scris ce-am zis
Pentr-un „trup” din
Paradis!

Iar de este ea în viaþã
S-asculte ºi-a mea povaþã,
Ca s-ajungã sus în cer
Unde îngerii o cer!

Sã nu se gândeascã la
moarte,
Cã ea e foarte departe,
Ci sã-ºi petreacã viaþa
Ca zâmbetul dimineaþa!

Cu curaj ºi voie bunã,
Purtând pe frunte cununã;
În aleasã armonie
Cu parfum de iasomie.

ªi de-o-ajunge în mormânt,
S-aibã viaþa ca de sfânt,
Iar steaua de sus din Cer
Sã-i fie ca fãclier!

DEDICAÞIE ANONIMÃ ÎNTR-UN PREZENT ISTORIC
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Pentru majoritatea turiºtilor

care aleg Prahova, obiectivele turis-
tice aflate în top sunt situate,
îndeosebi, în staþiunile montane.
Multe alte frumuseþi sunt rãspân-
dite, însã, prin satele ºi oraºele din
judeþul nostru. Printre ele, ºi cona-
cul Bellu din Urlaþi. 

Renovat complet ºi plasat într-un
cadru ce taie respiraþia oricãrui vizita-
tor, Conacul Bellu este considerat cel
mai frumos conac de secol 19 din Þara
Româneascã, construit în stil vechi
românesc. Ceea ce s-a pãstrat din
conac, acum muzeu, este doar o parte
dintr-un complex de clãdiri care a
înfruntat cele douã rãzboaie mondiale
ºi mai ales cutremurele din 1940, 1977,
1984 ºi 1990. 

Complexul muzeal a fost donat
Academiei Române în 1926 de cãtre
familia Bellu, în 1953 a intrat în patrimo-
niul muzeal, iar din 1954 a funcþionat ca
muzeu regional pânã când a intrat în

componenþa Complexului Muzeal
Prahova. Din 1990 este parte a
Muzeului Judeþean de Istorie ºi
Arheologie Prahova. Aici, vizitatorii
vor descoperi un patrimoniu de
artã plasticã ºi decorativã, þesãturi,
unelte, covoare româneºti ºi pic-
turi din secolul al 19-lea, fotografii,
cãrþi rare în ediþii de lux, dar ºi
mobilier stil din diverse epoci,
artã orientalã ºi arme de colecþie.

Conacul Bellu a fost construit la
jumãtatea secolului al XIX-lea, în stil
vechi românesc. A fost casa familiei
Baronului Alexandru Bellu, descen-
dent al unei bogate familii mace-
donene care s-a stabilit la Urlaþi ºi a
deþinut proprietãþi însemnate atât pe
teritoriul þãrii noastre, cât ºi în Europa.

La interior conacul este ºi mai
fascinant, o îmbinare fastuoasã între

influ-
enþele occiden-
tale ºi cele orientale în care se
pãstreazã foarte mult din
mobilierul original, dar ºi
fotografii realizate de Alexandru Bellu,
cãrþi ºi obiecte personale, tablouri,
candelabre, sfeºnice, statuete, stampe,
vase orientale, porþelanuri ºi argin-
tãrie.

Vizitarea Conacului Bellu este o
idee excelentã pentru o zi de weekend
cu soare. Mai mult, în zonã sunt trasee
de cicloturism care îi poate purta pe
amatorii de adrenalinã printre dea-
lurile cu vii ºi pomi fructiferi, din
primãvarã ºi pânã toamna târziu. 

Baronul Bellu ºi-a pus
amprenta asupra Bucureºtiului

Alexandru Bellu a fost ºi un fotograf
iscusit ºi un om de culturã, fiind pri-

eten cu pictorii Theodor Aman ºi
Nicolae Grigorescu. Astfel, la Muzeul
Conacul Bellu putem vedea tablouri,
stampe ºi fotografii de mare valoare.
De asemenea, clãdirea muzeului este
declaratã monument istoric.

Deºi ar fi putut sã se stabileascã la
Paris sau ar fi putut sã profeseze ca
avocat, Alexandru Bellu a preferat sã
locuiascã la Urlaþi, strãbãtând satele
din jur pentru a imortaliza frumoasele
chipuri de þãrani. Era prieten cu
Nicolae Grigorescu ºi Theodor Amann,
un mare om de culturã, numismat ºi un
pasionat colecþionar. 

Cimitirul Bellu din Bucureºti a fost
numit astfel dupã baronul Bellu, unul
dintre strãmoºii boierului Alexandru,
dupã ce acesta a donat Primãriei
Capitalei un teren în anul 1853.

Conacul Bellu - “bijuteria” dintre dealurile Urlaþiului 

Ziua porþilor deschise la cen-
trele de recuperare ºi reabilitare
neuropsihice din þarã a fost prilej
de mare bucurie pentru angajaþi,
beneficiari, dar ºi pentru aparþinã-
tori ºi vizitatori. Bucurie mare a
fost ºi pentru cei de la Centrul de
Recuperare ºi Reabilitare Neuro-
psihiatricã pentru Persoane Adulte
cu Handicap (CRRNPAH) din Urlaþi,
unde porþile s-au deschis larg pen-
tru a-i primi pe invitaþi. 

Cei prezenþi au fost delectaþi cu
recitaluri susþinute de îndrãgiþi cân-
tãreþi de muzicã popularã. Artiºti de
top au fost invitaþi la acest eveniment
de cãtre un apropiat al centrului de la
Urlaþi - Nicuºor Ioniþã, prezentator TV
Favorit ºi o voce importantã a muzicii
populare româneºti.

Admirabila Daniela Toma ºi încân-
tãtoarele doamne Angela Sãftoiu ºi
Victoria Moise i-au fãcut pe cei
prezenþi sã se prindã în horã, smul-
gând în acelaºi timp zeci de aplauze.
Spectacolul s-a încheiat cu un nou
recital de cântec, joc ºi voie bunã
susþinut de cel care este mereu
aproape de centrul CRRNPAH din
Urlaþi - Nicuºor Ioniþã.

Trebuie menþionat faptul cã toþi cei
care au contribuit la spectacol ºi-au
rupt din timpul lor liber pentru a veni
la Urlaþi ºi, mai ales, fãrã sã solicite
vreun onorariu! În aceste condiþii, tre-
buie felicitaþi pentru iniþiativa lor de a
le mai descreþi frunþile (chiar ºi preþ de
câteva ceasuri) celor care se trateazã
la Centrul de Recuperare ºi Reabilitare

Neuropsihiatricã pentru Persoane
Adulte cu Handicap Urlaþi. Felicitãri se
cuvin ºi organizatorilor pentru acest
spectacol extrem de reuºit!

Mulþumiri se cuvine sã adresãm
ºi noi lui Constantin Nicolae -
“omul din umbrã” atent la toate în
Urlaþi ºi care nu precupeþeºte nici-
un efort în slujba comunitãþii
locale.

Ziua porþilor deschise la Centrul de Recuperare ºi Reabilitare Neuropsihiatricã
pentru Persoane Adulte cu Handicap - Urlaþi

Nicuºor Ioniþã
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Iniþiatã de o tânãrã din Bu-
cureºti, pe nume Denisa Radu,
Campania “Spitale Color” ºi-a
fãcut loc ºi pe pereþii Spitalului
Orãºenesc din Urlaþi. Tablo-
urile, donate de iniþiatoarea
acestui proiect unic în Româ-
nia, au darul de a anima at-
mosfera din spitale ºi de a le
oferi pacienþilor, dar ºi anga-
jaþilor, un climat plãcut. 

Tablourile expuse pe ho-
lurile Spitalului Orãºenesc
Urlaþi conþin diferite tematici ºi
tehnici, iar vizitatorii nu scapã
ocazie de a le privi, aºa cum 
l-am surprins ºi noi pe copi-
laºul din imagine (foto).

Conducerea spitalului a
fost deschisã acestei campanii
încã de la demararea acesteia,
iar managerul Elena Rita-
Cismaº a þinut sã mulþumeascã
iniþiatoarei proiectului. 

“Mulþumim “Spitale Color”
pentru cã ne-ai fãcut parte din
acest unic ºi minunat Proiect!
Mulþumim pentru cã ne-ai
permis sã înfrumuseþãm, la
propriu ºi la figurat, mediul în
care noi ne desfãºurãm activi-
tatea, mulþumim cã ne-ai per-
mis sã oferim un mediu fami-
lial pacienþilor Spitalului nos-
tru! Culorile acestor minunate
tablouri sperãm cã se vor

reflecta ºi în sufletele celor ce
vor beneficia de serviciile
Spitalului nostru. Vã mulþu-
mim pentru aceastã iniþiativã,
pentru respectul pe care l-aþi
arãtat faþã de instituþiile noas-
tre ºi, în primul rând, pentru
grija pe care o aveþi faþã de
semenii noºtri, aflaþi în sufe-
rinþã! Toate acestea ne deter-
minã pe noi, cei din Spitalul
Orãºenec Urlaþi, sã vã dorim
putere de muncã în conti-
nuare, sã aveþi acelaºi imbold
ºi pe viitor, sã fiþi susþinuþi în
munca pe care o depuneþi ºi,
cu siguranþã, veþi fi, pentru
totdeauna, parte din sufletul
nostru! Mulþumim Denisa
Radu, în numele tuturor celor
ce au nevoie de noi!”, a fost
mesajul transmis de ma-
nagerul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi, Elena-
Rita Cismaº.  

Iniþiativa “SpitaleColor” a
luat naºtere datoritã donaþiei a
50 de tablouri Liviart/liviart.ro.
La douã luni de la lansarea
proiectului, Liviart a decis sã
doneze nu 50, ci 200 de
tablouri pentru a colora pereþii
spitalelor de stat din România. 

Tablourile vor colora un
numãr de 9 spitale ºi vor fi dis-
tribuite pe rând (alãturi de
cele donate de încã peste 50
de persoane inimoase care
picteazã din pasiune) spi-
talelor înscrise în campanie.

Acþiunea “Spitale Color” a dat culoare ºi Spitalului Orãºenesc Urlaþi

Membrii ansamblului folcloric 
"STRUGURELUL” de la URLAÞI al Casei de

Culturã, maestru coregraf MARINICÃ MARIAN,
coordonator FICUÞA MICU.

”Ziua Universalã a IEI”- sãrbãtoritã ºi la URLAÞI

Ziua Universalã a IEI a fost sãrbãtoritã în 
colaborare cu Muzeul “CONACUL BELLU” URLAÞI.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


