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940.000 lei de la Ministerul Sãnãtãþii 
pentru Spitalul Orãºenesc Urlaþi! 

Vizita doamnei Sorina Pintea la
Spitalul Orãºenesc din Urlaþi nu a
rãmas fãrã urmãri. Impresionat de
ceea ce a vãzut aici, Ministrul
Sãnãtãþii a decis ca instituþia 
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6 iunie reprezintã o zi 
cu semnificaþie deosebitã. 
În aceastã sfântã zi a Înãlþarii
Domnului, pe întreg teritoriul
României s-au desfãºurat 
ceremonii de cinstire a eroilor
cãzuþi de-a lungul veacurilor
pe câmpurile de luptã pentru
credinþã, libertate, dreptate ºi
apãrarea þãrii, a neamului ºi
pãmântului strãmoºesc. 
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T. Marin: Aratã tot mai bine oraºul...Dar ce
facem cu bunul simþ, cu grija faþã de aproapele.
ªi mã refer aici la niºte dãrãpãnãturi de faþade de
case de prin centru, care stau sã pice.. Eu trec cu
mare grijã, cu nepoþii, pe lângã aceste case care
mai au puþin ºi picã în stradã. Eu zic cã alta tre-
buie sã fie imaginea oraºului nostru, mai ales cã
vorbim de o zonã centralã...

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule T. Marian:  Conform prevede-

rilor legale ºi ale H.C.L. Urlaþi nr.64/2018 privind con-
statarea ºi sancþionarea contravenþiilor pe teritoriul
oraºului Urlaþi, cetãþenilor ºi asociaþiilor de proprie-
tari le revine obligaþia de curãþare a faþadelor
locuinþelor ºi a altor construcþii amplasate la frontul
strãzii, tencuirea ºi zugrãvirea periodicã a acestora.
Primãria oraºului Urlaþi a înºtiinþat proprietarii con-
strucþiilor din centru oraºului sã respecte prevede-
rile legale în ceea ce priveºte calitatea arhitecturalã a
faþadelor. Dacã aceºtia nu îºi vor îndeplini obligaþiile

ce le revin, se vor lua mãsuri pentru aplicarea amen-
zilor contravenþionale.

V. Constantin: A fãcut treabã domnul Primar,
nimic de zis, dar mai sunt câteva lucruri importante
de realizat. Aici mã refer în principal la sistemul de
canalizare. Pe de altã parte, eu cred cã domnul
Mãchiþescu trebuie sã fie mai atent atunci când sem-
neazã actele pentru acordarea ajutorului social.
Cunosc persoane care se mulþumesc sã trãiascã din
acest ajutor, au copii, aºa cã banii le ajung. Dar ei nu
au muncit nici mãcar un an undeva….

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule V. Constantin: Am precizat, 

în numerele anterioare, cã extinderea reþelelor de
canalizare se realizeazã de Hidro Prahova SA prin
proiectul „Reabilitarea ºi modernizarea sistemelor
de apã ºi canalizare în judeþul Prahova”. Proiectul
este în derulare, fiind demaratã etapa de achiziþie
publicã pentru proiectare ºi execuþie lucrãri. 

În ceea ce priveºte beneficiarii de ajutor social,
aceºtia îndeplinesc criteriile de acordare prevãzute
de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ºi
Normele metodologice de aplicare a legii.

R. Gheorghe: Eu nu sunt locuitor al oraºului,
dar stau foarte aproape ºi vin foarte des la Urlaþi
dinspre Strada 11 Iunie. O stradã care se aflã în
aceeaºi stare de ani de zile, plinã de denivelãri.
Chiar nu se poate turna un asfalt de Doamne
Ajutã în aceastã zonã? Cã am vãzut cã prin oraº
strãzile aratã foarte bine..

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE:
Stimate Domnule R.Gheorghe: Dupã finalizarea

lucrãrilor de extindere a reþelei de canalizare în
partea de nord a oraºului, strãzile vor intra în mo-
dernizare (carosabil ºi trotuare), inclusiv strada la
care faceþi referire. 

AÞI ÎNTREBAT, 

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 înþe-

les cã este Consiliului Judeþean ºi Hidro Prahova,

care au promis de multã vreme cã extinde reþeaua de

apã ºi canal aici... Mai ºtiu cã situaþia este asemãnã-

toare 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 dumneavoas-

trã 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?..

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...

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:

PRIMÃRIA URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

Inspector, Diana RÃDUCANU

1. Hotãrârea nr.41/23.05.2019
privind aprobarea documentaþiei
P.U.Z. «Schimbare destinaþie teren
(S=7604 mp) din zona locuinþe ºi zona
activitãþi agricole ºi servicii în zona
instituþii ºi servicii pentru amplasare
spaþiu comercial ºi amenajare drumuri
acces (Sst=11625 mp) în oraºul Urlaþi,
numãr cadastral 23929, Tarla 63
Parcelele CC2271, CC2271/1, strada 1
Mai, strada Primãverii».

2. Hotãrârea nr.42/23.05.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”, Oraºul
Urlaþi, pentru luna martie 2019.

3. Hotãrârea nr.43/23.05.2019
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Grãdi-
niþa cu Program Prelungit „Clopoþica”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna martie 2019.

4. Hotãrârea nr.44/23.05.2019
privind aprobarea propunerilor SC
HIDRO PRAHOVA SA cuprinse în
Planul de investiþii pe anul 2019 cu
finanþare din surse proprii  ºi  Fond IID.

5. Hotãrârea nr.45/23.05.2019
privind aprobarea cotizaþiei Consiliului
Local Urlaþi pentru anul 2019 la
Asociaþia de Dezvoltare Interco-
munitarã „Parteneriatul pentru mana-
gementul apei - Prahova”.

6. Hotãrârea nr.46/23.05.2019
privind aprobarea Planului de asigurare a
resurselor umane, materiale ºi financiare
necesare gestionãrii situaþiilor de urgenþã
pe anul 2019 - Oraºul Urlaþi.

7. Hotãrârea nr.47/23.05.2019
privind închirierea unui teren din
domeniul public al Oraºului Urlaþi,
Societãþii Comerciale OMV PETROM
SA, în vederea amplasãrii conductei
amestec de la sonda 456 P Urlaþi la MP
Skid 4 Urlaþi.

8. Hotãrârea nr.48/23.05.2019
privind aprobarea contului anual de
execuþie a bugetului general al oraºului
Urlaþi ºi a situaþiilor financiare la data
de 31 decembrie 2018.

9. Hotãrârea nr.49/23.05.2019
privind aprobarea achiziþiei publice a
serviciilor de publicitate media - presa
scrisã - ziar local.

10. Hotãrârea nr.50/23.05.2019
privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a Serviciilor Sociale acor-
date la nivelul oraºului Urlaþi pentru
perioada 2019-2023.

11. Hotãrârea nr.51/23.05.2019
privind aprobarea organigramei ºi a
statelor de funcþii pentru aparatul de
specialitate al Primarului oraºului
Urlaþi ºi a serviciilor publice de interes
local conform Legii nr.215/2001.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi 
în ºedinþa ordinarã din 23 mai 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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Pe zi ce trece, tinerii oferã tot
mai multe lecþii de viaþã comu-
nitãþii. Este ºi cazul membrilor
Grupului de Iniþiativã Comunitarã -
GIC Urlaþi care nu precupeþesc nici-
un efort pentru îndeplinirea obiec-

tivelor stabilite.
La rând, acum, a fost bi-
blioteca ºcolii - cea care nece-
sitã un “upgrade” rapid. 

De aceastã datã o parte din
banii necesari au venit din
încasãrile Târgului de Prãjituri -
organizat de tinerii inimoºi de la
Impact Urlaþi. 

Ideea (încã o dovadã cã se
poate dacã îþi doreºti cu adevãrat) a
fost una care a dat roade. Chiar
dacã preþurile pentru “minunãþiile”
dulci au fost mai mult modice, acþi-
unea în sine a constituit un pas
înainte, un îndemn pentru toatã
lumea pentru a-i ajuta în dorinþa lor
de a obþine banii necesari pentru
amenajarea bibliotecii. 

Un delicios “Bravo!” se cuvine

sã adresãm principalilor “actori”,

printre care Cãtãlin ªtefan, Iulia

Sîrbu, Tabita Serghie, Dan

Junior, Ovidiu Bãdoiu, Hyuna

Denisa, Andreea Anastasia

Mihai, Joanna Ansellia, Nadira

Alexandra, Denisa Hyuna ºi

Vãduva Mihaela.

Bani pentru
biblioteca
ºcolii din
“Târgul 
de Prãjituri”

“Ani de liceu, 
cu emoþii la
Românã...
Scumpii 
ani de
liceu!...”

Anii au trecut cu repeziciune,
iar acum absolvenþii promoþiei
2019 ai Liceului “Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi se pregãtesc pentru o
nouã etapã în viaþã.

Anii petrecuþi împreunã au însem-
nat tot atâtea amintiri care, acum, la
ceas aniversar, sunt contabilizate cu
bune ºi cu rele. Sigur cã importante
rãmân momentele frumoase, dovadã
fiind ºi cuvintele unui absolvent de
clasa a 12-a. 

“Mi-e foarte greu sã spun niºte
cuvinte acum, deoarece ele nu-ºi mai
au rostul. Am ajuns cu toþii la un
sfârºit de drum, dar unul nou ne
aºteaptã. Am fost împreunã la bine,
dar ºi la rãu, ºi asta ne-a unit din ce în
ce mai mult. 

Vã mulþumesc, pãrinþii mei dragi
pentru cât aþi muncit ca eu sã ajung
pânã aici! Vã mulþumesc, doamna 
dirgintã, pentru ca m-aþi învãþat sã fiu

întotdeauna cu zâmbetul pe buze, sã
nu mã doboare nimic niciodatã ºi sã
rãmân acelaºi om bun (Marilena
Olaru, promit cã voi lua în seamã sfa-
turile date, întotdeauna când simt cã
dau de greu!).

Dragilor mei colegi! 
Vã mulþumesc pentru toate amintirile
ºi pentru toate momentele petrecute
alãturi de voi. Sunteþi cei mai tari
oameni! Am avut ocazia sã întâlnesc

oameni minunaþi, cu suflete de aur, ce

au fost întotdeauna lângã mine. 

Vã iubesc! Vã doresc un drum

liniºtit, plin doar cu realizãri! Multã

baftã în tot ceea ce v-aþi propus!”.

ªi noi, din aceastã paginã, vã

dorim mult succes în viaþã ºi sã

luaþi cele mai bune decizii!
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Aºa se întâmplã ºi la
Fundaþia “Bucuria
Ajutorului”, unde Preotul
Radu Manuel a luat mãsuri
imediate de protecþie (pe cât
posibil). 

Astfel, în faþa porþilor au
fost aºezaþi saci cu nisip, în
vreme ce copiii au fost prote-
jaþi jucându-se ºi fãcându-ºi
temele în spaþii bine amena-
jate (foto).

“Orice zi trebuie sã
reprezinte pentru noi un
motiv de bucurie. Mai ales

atunci când lucrezi ºi ai
grijã de copii. Ploaia ºi vre-
mea urâtã nu ne-a împiedi-
cat sã facem asta, iar lucrul
acesta ar trebui sã-l facã
oricine dintre noi. Sigur,
suntem ºi noi alãturi de cei
greu încercaþi de pe urma
inundaþiilor ºi ne rugãm
pentru vremuri bune ºi aju-
tor de la Domnul”, ne-a
declarat PREOTUL RADU
MANUEL, cel care se
îngrijeºte, zilnic, ca celor 30 de
copii de care are grijã sã nu le
lipseascã nimic. 

C
hiar dacã ploa-

ia abundentã

din ultimul

timp a lãsat urme în

multe provincii din þarã,

ºi inclusiv în oraºul 

nostru ºi zonele limitrofe,

viaþa merge mai departe. 

Deºi greu, lucrurile rein-

trã în normal a doua zi.

Iar când ploile ºi vremea

rea ºicaneazã, tot noi 

suntem cei care ºtim 

sã ne gospodãrim în

continuare. 

La Fundaþia “Bucuria Ajutorului” 
este cer senin chiar ºi când plouã

940.000 lei de la Ministerul Sãnãtãþii 
pentru Spitalul Orãºenesc Urlaþi! 

Vizita doamnei Sorina Pintea la
Spitalul Orãºenesc din Urlaþi nu a
rãmas fãrã urmãri. Impresionat de
ceea ce a vãzut aici, Ministrul
Sãnãtãþii a decis ca instituþia 
manageriatã de cãtre dna Elena Rita
Cismaº sã primeascã ajutor finan-
ciar pentru îndeplinirea obiec-
tivelor imediate propuse de cãtre
conducerea spitalului. 

Într-o perioadã în care s-au închis
secþii de spitale în þarã ºi au fost demiºi
medici ºi cadre de conducere, în urma
“raziilor” doamnei Ministru, în con-
turile Spitalului din Urlaþi au intrat
940.000 lei! Bani la care nici managerul
Elena Rita Cismaº nu mai spera. Dar
iatã cã munca susþinutã, depusã alã-
turi de toþi cei implicaþi în acest
proiect, a fãcut sã rãsarã Soarele ºi pe
strada Independenþei nr. 52 din Urlaþi. 

Investiþiile vor fi fãcute în apa-
raturã de ultimã generaþie, atât de

necesarã spitalului ºi care va deservi
un numãr ºi mai mare de pacienþi cu
diverse afecþiuni. 

“Vorbim aici de tot ce þine de
instrumentarul de sterilizare, de
cabinetul oftalmologic (nn - compu-
ter tomograf/CT), chirurgie, ORL (nn-
fibroendoscop) sau de gastro-ente-
rologie (nn - endoscop). Toatã apa-
ratura va fi de ultimã generaþie. Eu
sper sã vorbim de existenþa acestora
în cadrul spitalului nostru peste
aproximativ 3 luni de zile, undeva la
începutul toamnei. Pentru cã sunt
foarte multe proceduri de urmat, iar
totul va începe cu o rectificare de
buget”, ne-a declarat managerul
Spitalului Orãºenesc din Urlaþi, Dna
Elena Rita Cismaº. 

Domnia sa are ºi un “of” pe suflet -
legat de mentenanþa aparaturii me-

dicale achiziþionatã, problemã ce se
regãseºte la nivel naþional. Astfel, în
cazul unei disfuncþionalitãþi a unui anu-
mit aparat sau chiar defectarea acestu-
ia, preþul practicat de furnizor este unul
astronomic. Concret, ultima datã s-a
achiziþionat o piesã (necesarã unui
aparat pentru Laborator) tocmai din
Italia. Motivul?.. În þarã aceasta costa
undeva la 10.000 de lei, iar din Italia a
fost cumpãratã cu.. 400 de euro (aprox.
1900 lei)!!

În altã ordine de idei, postul de
medic oftalmolog a fost ocupat din nou
la Spitalul Orãºenesc Urlaþi de cãtre dna
Dr. Cristina Lucia Pãunescu (medic
primar). 

“De la 1 ianuarie 2020, în cadrul spi-
talului vor activa alte trei cadre me-
dicale de specialitate - este vorba
despre un medic ORL-ist, un internist ºi
un medic în cadrul Laboratorului. Înca-
drarea acestora se face imediat dupã
vor susþine examenele de speciali-
tate”, ne-a mai spus Dna manager
Elena Rita Cismaº. 

Nici exteriorul Spitalului Orãºenesc
nu a fost uitat. Astfel, au fost finalizate
deja lucrãrile la noul sistem de
canalizare ºi în ceea ce priveºte asper-
soarele pentru spaþii verzi. 

De asemenea, pentru trimestrul 3 al
anului se au în vedere lucrãrile la
aleile exterioare ºi la parc, urmând ca
odatã cu trimestrul 4 din 2019 sã se
continue refacerea unor pãrþi ale
faþadei spitalului. 

Elena Rita Cismaº,  manager 
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6 iunie reprezintã o zi cu
semnificaþie deosebitã. În
aceastã sfântã zi a Înãlþarii
Domnului, pe întreg teritoriul
României s-au desfãºurat cere-
monii de cinstire a eroilor
cãzuþi de-a lungul veacurilor
pe câmpurile de luptã pentru
credinþã, libertate, dreptate ºi
apãrarea þãrii, a neamului ºi
pãmântului strãmoºesc. 

Ca în fiecare an, ceremonii
au fost organizate ºi în oraºul
nostru. O delegaþie a reprezen-

tanþilor autoritãþii locale, con-
dusã de Primarul Marian
Mãchiþescu ºi Viceprimarul
Lazãr Stan au depus coroane
de flori la Monumentele
Eroilor din centrul localitãþii,
dupã o slujbã de pomenire ofi-

ciatã în centrul civic. La proce-
siunea de comemorare a
eroilor au participat peste 200
de oameni de toate vârstele ºi
categoriile socio-profesionale.

“La ceas de mare sãrbã-
toare creºtinã ºi naþionalã îi
omagiem pe cei care de-a lun-
gul veacurilor, cu sacrificii
umane ºi materiale, au creat
o stare de spirit un sentiment
al eroismului, al patriei ºi al
dãruirii de sine. Actele lor de
eroism sunt consemnate nu
doar de istoria noastrã, dar
sunt repere ºi în istoria uni-
versalã. Tãria de caracter,
determinarea, hotãrârea ºi
dragostea cu care au slujit
cauza româneascã ne obligã
sã pãstrãm ºi sã permanen-

tizãm valorile patrimoniului
naþional pe care ei l-au fãurit
cu trudã ºi sânge. Fie ca cele
mai bune gânduri sã ne
îndrume spre realizarea
binelui comun în þara noas-
trã!”, ne-a declarat Primarul
Marian Mãchiþescu. 

De Ziua Eroilor, în toate
lãcaºele de cult s-au tras clopo-
tele la ora 12:00 fix, în semn de
respect ºi omagiu celor cãzuþi la
datorie pe câmpurile de luptã.
De asemenea, în instituþiile
publice ºi în unitãþile de învã-
þãmânt s-a þinut un moment de
reculegere pentru eroii patriei. 

Cu ocazia Zilei Interna-
þionale a copilului, Primãria
ºi Consiliul Local Urlaþi au
organizat în centrul ora-
ºului un frumos spectacol
artistic. “Copilãrie, ani de
vis” s-a numit spectacolul
de muzicã ºi culoare în care
copiii au fost eroii princi-
pali. 

Numeroºii spectatori au
aplaudat la scenã deschisã ºi
recitalurile din faþa Primãriei
ale ansamblurilor

“Piticii voinicii” ºi “Prin-
chindeii” (coregraf: Dana
Dorneanu), “Strugurel de la
Urlaþi” (coregraf: Marinica
Marin), dar ºi ale Grupului
“Generaþia Folk” (condus de
profesor Marius Glonþ).

La reuºita spectacolului a
contribuit ºi Casa de Culturã
Urlaþi (director Ficuþa
MICU), dar ºi Asociaþia “Din
Suflet cu Dragoste de Copii”. 

“Îi îndemnãm pe pãrinþi
sã acorde mai mult timp
copiilor”, a fost mesajul
adresat de Patriarhul Ro-
mâniei, ÎPS Daniel, cu prilejul

Zilei Internaþionale a Co-
pilului (1 iunie) ºi a

Duminicii Pã-
rinþilor ºi 

Copiilor (2 iunie). Sinodul Bi-
sericii Ortodoxe Române a sta-
bilit, în 2009, ca prima dumi-
nicã din luna iunie sã fie dedi-
catã în Patriarhia Românã tu-
turor mamelor ºi copiilor aces-
tora care sunt crescuþi ºi  edu-
caþi în lumina credinþei în
Dumnezeu.

În România, Ziua Interna-
þionalã a Copilului este sãrbã-
toritã la data de 1 iunie, ca ºi în
alte aproximativ 50 de þãri.
Totodatã, peste alte 100 de þãri
celebreazã o zi a copilului la
date diferite.

Sãrbãtorirea unei zile dedi-
cate copilului a fost propusã în
1925, la Conferinþa mondialã
pentru bunãstarea copiilor de
la Geneva, la care 54 de
reprezentanþi din diferite þãri
au adoptat Declaraþia pentru
Protecþia Copilului.

“Copilãrie, ani de vis”, spectacol de muzicã 
ºi culoare la Urlaþi 

S-a cântat ºi dansat, 
iar la reuºita evenimentului

au pus umãrul ºi invitaþii
speciali - Petty Musa,

Marlen Mery, 
Emilia Florea, 
Liviu Marin. 

Eroii neamului - 
omagiaþi ºi la Urlaþi 
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Odatã cu sosirea verii, riscul

producerii unor incendii a

devenit ºi mai mare. Fie cã vor-

bim de mediul înconjurãtor, de

curþile caselor sau de locuinþe,

aceastã “ameninþare” trebuie sã

constituie pentru fiecare dintre

noi o preocupare constantã.

Cãldurile excesive au dus la
mãrirea consumului de energie elec-
tricã prin introducerea în prize a
aparatelor de aer condiþionat sau
ventilaþie, dar trebuie avutã mare
grijã la funcþionarea corectã ºi în
siguranþã a acestora. 

Un studiu realizat la nivel naþio-
nal relevã faptul cã improvizaþiile ºi
suprasolicitarea instalaþiilor elec-
trice genereazã 170 de victime anual!
Pe aceastã cale, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã ºi Poliþia Localã
URLAÞI vã sfãtuiesc sã exploataþi în
siguranþã  instalaþiile electrice. 

Pentru a nu vã pune în pericol
familia ori locuinþa, respectaþi
urmãtoarele reguli de siguranþã:

 nu suprasolicitaþi reþeaua
electricã prin folosirea simultanã a
mai multor aparate de mare putere

 nu folosiþi siguranþe fuzibile
supradimensionate prin înlocuirea
cu liþã a fuzibilului de calitate

 nu utilizaþi aparatele electrice,
cablurile, prizele ºi întrerupãtoarele
cu defecþiuni sau cu improvizaþii

 nu lãsaþi nesupravegheate
aparatele electrice în funcþiune, care
pot aprinde materialele com-
bustibile (fier de cãlcat, reºou, etc..)

 nu utilizaþi aparatele de cãlcat
ºi aerotermele fãrã asigurarea
mãsurilor de izolare faþã de materia-
lele ºi elementele combustibile din
zona respectivã

 nu amplasaþi cabluri electrice

pe materiale combustibile

 nu amplasaþi cabluri electrice

sub covoare sau mochete. Cãlcând

pe ele, acestea se vor deteriora ºi

vor genera scurtcircuit

 nu lãsaþi copiii nesuprave-

gheaþi sau blocaþi în locuinþã cu

aparate electrice aflate în funcþiune

 nu manevraþi aparatele elec-

trice cu mâinile ude ºi nu trageþi

direct de cablu pentru deconectarea

lor

nu introduceþi direct în prizã

conductori fãrã ºtecher!

ATENÞIE! 
Lucrãrile de întreþinere, revizii ºi

reparaþii la instalaþiile electrice se

executã numai de cãtre personalul

calificat ºi autorizat!

Exploataþi în siguranþã instalaþiile
electrice pe timpul verii!

Copiii, cei mai vulnerabili în cazul 
incendiilor

Conform unui studiu recent,
în fiecare lunã în România un
copil moare ºi alþi 2 sunt rãniþi
în incendii. Este responsabili-
tatea fiecãrei familii de a nu-i
pune în pericol pe copii ºi de a
respecta regulile de siguranþã.
Nu lãsaþi copiii singuri în casã!

Nu lãsa pe mâine ce poþi face azi: 
Sterilizeazã-þi animalul!  

Deþinãtorii de ani-
male, fie ele de com-
panie sau aflate în
spaþiile închise din
curþi, trebuie sã ºtie cã
în oraºul Urlaþi a
demarat o campanie
de sterilizare. 

Doamna Cãtãlina
Popa, de la Farmacia
Veterinarã din oraº, 
ne-a spus cã oricine
doreºte este binevenit
pentru a-ºi steriliza ani-
malul. 

Doritorii pot obþine
informaþii suplimentare
sau se pot programa la
numãrul de telefon
0723/585119. 

Sterilizarea câinilor, 
obligatorie prin lege

Mulþi dintre câinii din
curþi ajung sã fugã, în
perioada în care sunt în
“cãlduri”. Masculii se
întorc uneori acasã, dupã
ce se împerecheazã cu

mai multe cãþeluºe.
Alteori, însã, ei sfârºesc
sub roþile maºnilor sau
muºcaþi de alþi câini.
Femelele care se întorc
acasã nasc dupã douã
luni, iar puii le sunt arun-
caþi de cele mai multe ori.
Unii dintre ei supravieþui-
esc, dar aºa ajung câinii
strãzii.

Legea nr. 257/2013 pre-
vede clar cã este obligato-
rie microciparea ºi în-
scrierea în RECS a câinilor
cu stãpân. 

De asemenea, trebuie 
sã ºtiþi cã sterilizarea 
prezintã numeroase 
avantaje, cum ar fi: 

 mai puþini câini ºi

mai puþine pisici pe strãzi

(cele mai multe animale

fãrã stãpân sunt, de fapt,

puii celor cu stãpân,

aruncaþi în stradã)

 animalul va avea o

viaþã mai lungã

 se eliminã riscul de

apariþie a cancerului

mamar, ovarian sau a

piometrului (puroiului în

uter)

 masculii sunt feriþi

de cancerul testicular ºi

de bolile prostatei

 câinii sterilizaþi

sunt mai puþin agresivi

se eliminã proble-

mele de comportament ºi

igienã din timpul perioa-

dei de “cãlduri”

Pe 26 mai, românii de pretutindeni
s-au prezentat în numãr foarte de mare
la urne pentru alegerile europarla-
mentare. 

Pe lângã cei 32 de politicieni care vor
reprezenta România în cadrul Parla-
mentului European de la Bruxelles,
cetãþenii ºi-au exprimat punctul de vedere
ºi în privinþa referendumului pe Justiþie -
care a trecut în varianta propusã de
preºedintele Klaus Iohannis. Peste 50% din-
tre românii cu drept de vot au votat la
alegerile europarlamentare de la sfârºitul
lunii mai. PNL a ieºit câºtigãtor, cu circa
27% din voturi, iar pe locul secund s-a
clasat PSD, cu puþin peste 23%. 

Alianþa USR-Plus s-a clasat pe locul trei
în opþiunile alegãtorilor - la micã distanþã,
cu circa 23% dintre voturi. 

SITUAÞIA VOTURILOR 
ÎN URLAÞI (4.172 votanþi):

1470 cu PNL (35,23 %)

 860 cu PSD (20,61 %)

 827 cu USR (19,82 %)

 300 cu ALDE (7,19 %)

 295 cu PMP  (7,07 %)

 169 cu ProRomânia (4,05 %)

 26 cu UDMR

 14 ProDemo

211 voturi anulate 

Cum au votat 
alegãtorii din Urlaþi 
la europarlamentare 

Tradiþii ºi obiceiuri
În dimineaþa de Sânziene, oamenii

strângeau buchete de flori, pe care le îm-

pleteau în coroniþe ºi le aruncau pe aco-

periºul caselor. 

Fetele strângeau flori de Sânziene

pentru a le pune sub pernã, în noaptea

premergãtoare sãrbãtorii, în credinþa cã îºi

vor visa ursitul. 

Florile culese în ziua de Sânziene

erau împletite ºi duse la bisericã, pentru a

fi sfinþite ºi apoi erau pãstrate pentru di-

verse practici magice.

De Sânziene au loc ºi bâlciuri ºi

iarmaroace. Acestea erau în trecut un bun

prilej pentru întâlnirea tinerilor în vederea

cãsãtoriei.

24 iunie - Naºterea 
Sf. Ioan Botezãtorul, 
cunoscutã în popor 
ºi sub denumirea de 

Drãgaica sau Sânzienele 
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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 oficial
al administraþiei locale a oraºului Urlaþi vã puteþi
pune la curent cu toate noutãþile legate de activi-
tatea 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. 

Medicul care a învins cancerul cu ceaiuri. Reþeta minune 
91 de ani a trãit medicul

austriac Rudolf Breuss. 
A murit în 1990, lãsând

odatã cu plecarea sa din
aceastã lume multe semne
de întrebare cu privire la
tratamentul sãu minune
anticancer. 

În ultimii ani ai vieþii, aus-
triacul s-a chinuit teribil sã
descopere un tratament alter-
nativ pentru cancer ºi a susþi-
nut cã a descoperit un ceai
incredibil. Breuss a declarat cã
sucul sãu special stimuleazã
sistemul imunitar, curãþã sân-
gele ºi oferã energie. Se spune
cã existã peste 45.000 de mãr-
turii ale pacienþilor vindecaþi,
care au declarat cã banalul
tratament al medicului austri-
ac i-a vindecat. 

Rudolf Breuss a conceput
un regim special de 42 de
zile în care pacienþii sãi sã
bea doar ceai ºi acest suc
special din legume. Breuss
spunea cã în aceastã perioadã,

celulele canceroase mor de
foame în timp ce starea de
sãnãtate se îmbunãtãþeºte.

Medicul austriac a scris
chiar o carte, intitulatã “Lea-
cul lui Breuss împotriva can-

cerului, leucemiei ºi a altor
boli incurabile similare”.
Aceasta a fost tradusã în 7
limbi ºi a fost vândutã în peste
1 milion de exemplare.

Ingredientele ceaiului
minune al lui Breuss:

 300 grame sfeclã roºie
 100 grame morcov
 100 grame rãdãcinã de

þelinã
 70 grame cartof crud

(opþional, cu excepþia can-
cerului la ficat, unde joacã un
rol important)

 30 grame ridichi

Preparare: se pun toate
ingredientele într-un storcãtor
ºi se colecteazã sucul. Se

toarnã într-un recipient, care
se închide ermetic ºi se
pãstreazã la frigider. Sucul se
bea pe tot parcursul zilei, câte
puþin, 1-2 înghiþituri. Cantitatea
este suficientã pentru o sin-
gurã zi. De asemenea, pe tot
parcursul zilei se bea ceai din
salvie, coada calului, urzicã ºi
sunãtoare. 

Austriacul a insistat ca
pacienþii bolnavi de cancer sã
nu bea sau sã mãnânce nimic
altceva în afarã de ceaiuri ºi
sucuri. El era convins cã doar
aºa celulele canceroase vor
muri, în timp ce celulele nor-
male nu vor fi afectate.

ATENÞIE! Aceste reco-
mandãri nu pot înlocui
tratamentul indicat de
medicul specialist.

Ziua de 26 iunie a
fost proclamatã Ziua
Drapelului Naþional
prin Legea nr. 96 din 
20 mai 1998  când
guvernul a hotãrât cã
tricolorul - roºu, galben
ºi albastru - reprezintã
steagul Þãrii Româ-
neºti.

În 1834, voievodul
Þãrii Româneºti,
Alexandru Ghica a

atribuit
Armatei 
ca steag 
tricolorul, cu
cele 3 culori –
roºu, galben
ºi albastru –
consfinþirea

steagului având loc
prin decret în timpul
Revoluþiei paºoptiste -
când s-a precizat cã
pentru stindard "culo-
rile sunt albastru
închis, galben deschis
ºi roºu carmin”, dis-
puse vertical, aranjate
în ordinea urmãtoare:
„lângã lemn vine
albastru, apoi galben
ºi apoi roºu
fâlfâind“.

26 Iunie - Ziua drapelului
naþional al RomânieiProbleme pentru pensionari.

Noua Lege a pensiilor îi va
afecta, conform Comisiei Euro-
pene în Recomandãrile de þarã
pentru România. Astfel, Comisia
Europeanã aratã faptul cã noua
Lege a pensiilor, adoptatã în Par-
lament în anul 2018, ar putea sã
creeze riscuri de sustenabilitate
a finanþelor publice. Principalul
indicator folosit pentru inde-
xarea pensiilor este prevãzut sã
creascã cu 15% din luna septem-
brie a anului curent ºi cu 40% din
septembrie 2020.“Legea pensiilor
va schimba anumiþi indici folosiþi
pentru calcularea beneficiilor. 

În particular, valoarea punctu-
lui de pensie urmeazã sã creascã
deoarece indexarea pensiilor
actuale nu va converge cãtre
preþuri ci va rãmâne permanent

compusã din preþuri ºi salarii. În
plus, perioada de contribuþie uti-
lizatã pentru calculul unei pensii
va fi redusã, ceea ce va conduce
la o majorare a cheltuielilor cu
pensiile noi”, se aratã într-un
document al Comisiei Europene
în Recomandãrile de þarã pentru
România.

Comisia Europeanã mai amin-
teºte ºi faptul cã vârsta efectivã
de pensionare în România este
foarte aproape de vârsta medie
din Uniunea Europeanã, dar nu
este egalizatã între femei ºi bãr-
baþi. Executivul unitar indicã fon-
durile de pensii pe Pilonul 2 ca
fiind afectate de setul de mãsuri
adoptate cu ajutorul Ordonanþei
de Urgenþã. 

Cerinþele de capital minim pen-
tru companiile de administrare a

fondurilor au crescut semnifica-
tiv, fiind aproape de a ieºi de pe
piaþa româneascã a administrato-
rilor de fonduri. În acest context,
complicaþiile ar putea apãrea în
scurt timp în privinþa dezvoltãrii
pieþei locale de capital. “Mai
mult, slãbirea sau desfiinþarea
Pilonului 2 va genera un venit
mai puþin diversificat la pensie ºi
va expune pensiile la riscuri mai
mari politice ºi demografice”,
menþioneazã Comisia Euro-
peanã. 

CE a prezentat, la începutul
acestei luni, recomandãrile care
sunt specifice fiecãrei þãri,
recomandãri în care sunt definite
orientãrile politicii economice
adresate tuturor statelor membre
ale UE pentru viitoarele 12-18
luni. (Sursa: playtech.ro)

Comisia Europeanã trage un semnal de alarmã pentru România

29 iunie - Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel

Spre deosebire de celelalte
posturi, care au o duratã fixã,
Postul Sâmpetrului – cum este
numit în popor – are o duratã
variabilã în fiecare an, deoa-
rece începutul lui este legat
de data Sfintelor Paºti. În
acest an, însã, existã o dilemã
legatã de Postul Sfinþilor
Apostoli, care nu mai începe
ca pânã acum, în lunea de
dupã Duminica Tuturor Sfin-
þilor, ci cu douã zile înainte -
sâmbãtã, 22 iunie.

Care este motivul acestei
schimbãri?

Postul Sfinþilor Apostoli
Petru ºi Pavel trebuie sã aibã
mãcar 7 zile chiar dacã, în
baza calculelor Pascaliei, el ar
dura mai puþin de o sãp-
tãmânã (aºa cum s-ar fi
întâmplat în acest an).

Postul Sfinþilor Apostoli 
Petru ºi Pavel -  sâmbãtã,

22 iunie 2019

Sfântul Petru a fost iniþial
ucenicul lui Ioan Botezãtorul pen-
tru ca ulterior sã-l însoþeascã pe
Mântuitor. Numele sãu de origine
era Simon dar Iisus i-a dat numele
de Petru care însemna "piatrã". 

Petru a fost fratele Sfântului
Apostol Andrei - care a adus creº-
tinismul pe teritoriul României.
Meseria de bazã a Sfântului Petru
era de pescar, ceea ce îl determi-
na pe Învãþãtor sã îl întrebe sim-
bolic dacã nu doreºte sã devinã

"pescar de oameni", adicã sã le
inspire oamenilor de peste tot cre-
dinþa cea adevãratã. 

Fãrã a fi fãcut parte dintre cei
12 ucenici ai Mântuitorului,
Sfântul Pavel a fost cel mai mare
propovãduitor al credinþei creº-
tine, fiind supranumit "Apostolul
neamurilor". 

Numele sãu Evreiesc era Saul
("furtunã") dar l-a schimbat în
Pavel ("liniºte") în momentul în
care, în drum spre Damasc, i s-a
arãtat Domnul ºi i-a câºtigat pen-
tru totdeauna o credinþã pu-
ternicã dar a pierdut vederea, pe
care ºi-a recãpãtat-o în clipa
botezului. A fost întemniþat de 3
ori pentru acþiunile sale de pro-
pagare a creºtinismului, pentru
ca în final sã fie ucis de împãratul
roman Nero. 

Pe data de 29 Iunie
ortodocºii îi celebreazã pe
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel -
executaþi în anul 67 la Roma.
Sfântul  Petru a fost crucificat
cu capul în jos pe locul unde
s-a ridicat Vaticanul ºi Sfântul
Pavel decapitat la marginea
Romei. 
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Duminicã, 9 iunie, s-a
tras cortina peste o nouã
ediþie a campionatului
Ligii A de fotbal Prahova. 

Trebuie sã recunoaºtem cã
a fost un sezon greu pentru
Unirea Urlaþi, care a trecut prin
multe schisme ºi încercãri de a
gãsi cele mai bune variante
pentru etalarea unui fotbal de
calitate. Pe alocuri acest lucru
s-a reuºit, dar se putea mult
mai bine. Toatã lumea aºtepta
o cu totul altã evoluþie, mai cu

seamã cã în trecut echipa
noastrã a demonstrat cã are
calitate. De prea puþine ori
Unirea i-a bucurat pe inimoºii
suporteri ai echipei în acest
sezon dar ºi pe responsabilii
formaþiei, din cadrul Primãriei
Urlaþi - care au fost alãturi
mereu de jucãtori. 

“Imaginea ºifonatã” din
acest sezon a mai fost
“spãlatã” în ultima etapã, în
meciul cu CS Cornu. Cu 4-1 au
câºtigat jucãtorii noºtri prin
golurile reuºite de Claudiu
Ducu, Alex Moise, Cosmin

Rob ºi Robert Lipioaºcã. Cu
aceste ultime trei puncte,
Unirea Urlaþi a încheiat
sezonul 2018/2019 pe locul 14
în clasament (27 de puncte),
cu un golaveraj care nu ne
face cinste: 39-54. Doar 7 vic-
torii ºi 6 egaluri (în 30 de
etape) au bifat fotbaliºtii Unirii
Urlaþi - mult prea puþin pentru
a emite pretenþii într-o serie
câºtigatã detaºat de CS Blejoi
(78p). 

“Cu siguranþã, puteam
reuºi evoluþii mult mai bune
ºi, implicit, o clasare mai sus

în ierarhia finalã. Nu a fost un
campionat reuºit, e clar, ºi
tuturor ne pare rãu. Dar spe-
rãm în lucruri mult mai fru-
moase ºi mai bune odatã cu
sezonul viitor! Închei prin a
mulþumi Primãriei ºi Consi-
liului Local Urlaþi, în special
Primarului Marian Mãchi-
þescu ºi Viceprimarului Lazãr
Stan pentru implicarea la
echipã ºi sprijinul acordat! Eu
sunt convins cã vor veni ºi
clipe frumoase”, a declarat
antrenorul Mihai Ungureanu. 

Unirea Urlaþi - locul 14 la finalul sezonului din Liga A Prahova

Clasament final Liga A Prahova, 2018/2019:

Fãrã sã vrem, într-o dimineaþã

am fost martorii unei discuþii

între o doamnã respectabilã ºi

Primarul Marian Mãchiþescu. 

Femeia povestea, foarte înflã-
cãratã (ºi pe bunã dreptate), faptul
cã un vecin certat cu legea aruncã
gunoaie unde îl taie capul (nn - pe
domeniul public), cã taie pomi ºi
crengi - care înfundã canalizarea -
ºi cã arde gunoi menajer ºi tot felul
de lucruri fãrã a-i pãsa de vecini
sau de munca depusã de edilii ora-
ºului. Cu uºa deschisã mereu pen-
tru cetãþenii care au o problemã
sau îi cer ajutorul, foarte rãbdãtor,
Primarul Urlaþiului a ascultat-o cu
mare atenþie ºi într-un final i-a 
oferit rezolvarea doamnei.

Cu siguranþã nu s-ar fi ajuns
aici dacã respectivul cetãþean ar fi
înþeles cã este de datoria fiecãruia
sã aibã gijã la curãþenie ºi de
peisajul înconjurãtor, pentru a nu
mai asista la acele imagini de coº-
mar - cu inundaþii, gunoaie ºi mâl
pe strãzi, ca dupã furtuna de la
sfârºitul lunii mai. 

Este, dacã vreþi, un motiv în
plus sã demonstrãm cã avem “cei
7 ani de acasã” (aºa cum mulþi
spun) ºi sã ajutãm ºi noi, pe cât
posibil, autoritãþile locale în do-
rinþa de a avea o localitate fru-
moasã, curatã ºi care sã fie datã ca
exemplu. 

Este la îndemâna oricui sã
efectueze lucrãrile de întreþinere
ce se impun atât în gospodãrie, cât
ºi în imediata vecinãtate a acesteia
- în faþa blocurilor, a porþilor sau pe
ºanþuri. 

ESTE SIMPLU! Dacã îþi iubeºti
localitatea ºi îþi respecþi vecinii,
niciodatã nu este târziu sã
demonstrezi cã eºti un bun
gospodar ºi un cetãþean respon-
sabil!

 Desfundã-þi podeþul!
Curãþã ºi vãruieºte pomii
din dreptul gospodãriei!
Reparã gardul din faþa
casei!
Nu arunca gunoaie 
pe spaþiul public!

ÎÞI MULÞUMIM!

Îþi iubeºti localitatea? Fii un cetãþean responsabil!

Echipa M  V   E    I GM  GP   P
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