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P rin intermediul acestei rubrici,
Primãria oraºului Urlaþi doreºte sã

creeze o nouã punte de legãturã cu
dumneavoastrã, cetãþenii, din dorinþa de
a asigura o mai bunã comunicare ºi un
acces mai facil la informaþiile de care
aveþi nevoie.  

F ie cã sunteþi interesaþi de pro-
iectele de investiþii, de lucrãrile

curente, de activitatea Primãriei ºi
Consiliului Local sau, de ce nu, doriþi sã
faceþi propuneri de lucrãri ºi investiþii ad-
ministraþiei locale, aceastã rubricã vã stã
la dispoziþie. 

A tât prin intermediul adresei de
mail publicatã în caseta tehnicã a

ziarului local, la telefon - la sediul Primã-
riei sau în urma discuþiilor cu editorii
acestui ziar, dumneavoastrã întrebaþi, iar
în EDIÞIA URMÃTOARE a ziarului
Primãria Urlaþi vã va rãspunde.

B. Nicolae:
S-au fãcut multe lucruri bune în oraºul 
nostru, ºi pentru asta meritã cele mai

calde felicitãri Primarul Marian Mãchiþescu.
S-au creat ºi noi locuri de muncã pe

raza oraºului, un lucru extraordinar. Acum,
eu cred cã domnul Primar trebuie sã-ºi
îndrepte atenþia cãtre unele strãzi care
aratã jalnic ºi care trebuiesc racordate ºi la
sistemul de alimentare cu apã.  ªtie domnul
Primar la ce strãzi mã refer, cã doar nu
trãieºte în alt oraº.

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

Stimate Domnule B.Nicolae:  

În lista obiectivelor de investiþii derulate cu fon-

duri din bugetul local se aflã investiþiile:

 P.T., asistenþã tehnicã din partea proiectantu-

lui ºi execuþie lucrãri "Reabilitare reþea apã

strãzile Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi

Liliacului"(lot 1) ºi "Reabilitare canalizare str.

Viorelelor ºi Lãmâiþelor" (lot 2). Valoarea esti-

matã a contractelor aferente celor 2 obiective de

investiþii, este de 965.185,16 Lei, fãrã T.V.A.

Acord cadru de lucrãri "REFACERE
COVOARE ASFALTICE, ÎNLOCUIRE BORDURI ªI
PAVAJE, ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL PRAHOVA"
nr. 24980 din 22.12.2017, încheiat între Autoritatea

Contractantã Oraºul Urlaþi ºi operatorii economici:

S.C. RONI CIVIL INTEROUTE S.R.L., S.C. TERRA

STRADE TOTAL CONSTRUCT S.R.L. ºi S.C. STRA-

BAG S.R.L., în calitate de executanþi, încheiat pen-

tru o perioadã de 3 ani, pentru strãzile: Zambilelor
(intersecþia Socului-Cimitir), Mihai Viteazu,
Zorilor, 23 August, Lãmâiþelor. Valoarea estimatã

a Contractului Subsecvent nr. 2 este de 1.038.267

lei, fãrã TVA.

SF "Reabilitare ºi modernizare strãzi, faza
a III-a, strãzile Arioneºtii Noi, Liliacului,
Lalelelor, Macului, Viorelelor, Mãceºului,
Fundãtura Crizantemelor, Crizantemelor
(bretea) , Mihai Viteazu ºi Socului (bretea 1 ºi 2),

oraºul Urlaþi, judeþul Prahova" - valoare estimatã

40000 lei fãrã TVA.

C. Dragomir: 
Nu ºtiu pânã când li se va mai permite

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

Nu ºtiu, în aceste condiþii, ce rost mai
are Poliþia Comunitarã ºi ce fac aceºti
domni care patruleazã sau se fac cã
patruleazã pe strãzile din Urlaþi.

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

Stimate Domnule C. Dragomir: 
Poliþia Localã Urlaþi, în conformitate cu preve-

derile H.C.L.Urlaþi nr.64/2018 privind constatarea ºi
sancþionarea contravenþiilor pe teritoriul oraºului
Urlaþi, judeþul Prahova, are domeniu de compe-
tenþã în urmãtoarele situaþii: parcarea sau
staþionarea autovehiculelor pe spaþii verzi, trotuare,
alei pietonale, precum ºi folosirea trotuarelor pen-
tru aprovizionarea agenþilor economici; depo-
zitarea pe domeniul public, carosabil rutier sau tro-
tuar pietonal a maºinilor de orice fel sau a pãrþilor
componente în vederea reparãrii, dezmembrãrii
sau a comercializãrii, precum ºi efectuarea de
lucrãri de reparaþii sau mentenanþã a acestora;
îngrãdirea, blocarea sau limitarea accesului, prin
orice mijloace a autoturismelor, în parcãrile pu-
blice de pe raza oraºului Urlaþi.

În cursul anului 2018, agenþii Poliþiei Locale
Urlaþi au aplicat 121 amenzi în valoare totalã de
22950,00 lei ºi 43 avertismente, iar în trimestrul I al
anului 2019, pânã la aceastã datã, 32 amenzi în va-
loare totalã de 5100,00 lei ºi 47 avertismente.

În consecinþã, apreciem cã Poliþia Localã Urlaþi
îºi îndeplineºte atribuþiile conferite prin lege în
domeniul de competenþã, iar faptul cã anumite per-
soane preferã sã încaseze amenzi în loc sã respecte
legislaþia sau normele bunului-simþ, nu înseamnã
cã salariaþii Poliþiei Locale nu îºi fac datoria, aºa
cum în mod tendenþios sugeraþi dumneavoastrã. 

T. Gheorghe:
M-am nimerit de multe ori în zona

unde comercianþii vin sã vândã cereale.
Cu tot respectul pentru autoritãþile locale,
dar eu cred cã altul trebuia sã fie locul în
care aceºtia sã-ºi poatã vinde marfa. ªi mã
refer chiar la o piaþã special creatã pentru
acest comerþ. ªi pentru cã am adus vorba
de piaþã... Când vom avea ºi noi ceva de
genul celei din Ploieºti, desigur nu aºa
mare, dar decentã?...

PRIMÃRIA URLAÞI VÃ RÃSPUNDE

Stimate Domnule T.Gheorghe:  
Autoritãþile locale intenþioneazã sã amenajeze o

piaþã specialã pentru comerþul cu cereale în zona
Pod Valea Pietrei, în zona Oborului sãptãmânal
urmând sã fie fãcute alte investiþii care sã con-
tribuie la prosperitatea economicã a urbei noastre.
Aºa cum am rãspuns în numãrul trecut, în luna
decembrie 2018 a fost semnat contractul de prestãri
servicii privind întocmirea documentaþiei de
avizare a lucrãrilor de intervenþie (D.A.L.I.) pentru
obiectivul de investiþii "Modernizare ºi amena-
jare Piaþa Centralã, Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova". Dupã finalizarea lucrãrilor, sperãm ca în
Oraºul Urlaþi sã fie o piaþã centralã modernã care
sã satisfacã cerinþele tuturor locuitorilor.  

AÞI ÎNTREBAT, PRIMÃRIA URLAÞI 

VÃ RÃSPUNDE:

L. CONSTANTIN
Se vede mâna de gospodar a dom-

nului Primar, care s-a înconjurat de
oameni vrednici. Oraºul este tot mai curat
pe zi ce trece. Totuºi, eu, ca simplu
cetãþean, nu pot sã  nu observ indiferenþa
ºi nesimþirea (scuzaþi-mi exprimarea neaca-
demicã..) unora, care confundã în conti-
nuare strada cu coºurile de gunoi... Încã se
aruncã tot felul de gunoaie pe trotuare ºi
nu cred cã este normal. Iar eu cred cã

Primãria ar trebui sã acþioneze într-un mod
mai direct, prin votarea ºi aplicarea unor
amenzi mai mari! Ce pãrere aveþi, domnule
Mãchiþescu?..

M. GHEORGHE 
Pentru îmbunãtãþirea accesului

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

I. MARIANA
A mai ridicat cineva, acum vreo

trei luni cred, problema con-
tainerelor de gunoi din faþa

blocurilor. Mi-aduc aminte cã am citit ceva
în ziar despre asta... Numai cã problema
persistã, nu e rezolvatã! Sunt containere
sparte sau deteriorate, iar în urma
maºinilor care le ridicã rãmân mormane
de gunoi! Când se va rezolva aceastã pro-
blemã pânã la urmã?..

CETÃÞENII ÎNTREABÃ:
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Diana Rãducanu,
Inspector

 ªedinþa de îndatã 
din 22 februarie 2019:

1. Hotãrârea nr. 11/
22.02.2019 privind aprobarea
documentaþiei tehnico-eco-
nomice - Studiu de fezabili-
tate, a Devizului General
privind cheltuielile necesare
realizãrii obiectivului, a
Devizelor pe obiect ºi a indi-
catorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „REABILI-
TARE, MODERNIZARE,
EXTINDERE ªI DOTARE
INFRASTRUCTURÃ 
AMBULATORIU  INTEGRAT
DIN CADRUL SPITALULUI
ORÃªENESC URLAÞI”.

 ªedinþa ordinarã 
din 28 februarie 2019:

1. Hotãrârea nr. 12/
28.02.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru  luna
decembrie 2018.

2. Hotãrârea nr. 13/
28.02.2019 privind aprobarea
organizãrii reþelei ºcolare de
învãþãmânt preuniversitar de
pe raza oraºului Urlaþi pentru
anul ºcolar 2019-2020.

3. Hotãrârea nr. 14/
28.02.2019 privind propu-
nerea Consiliului Local Urlaþi
de acordare a calificativului la
evaluarea performanþelor pro-
fesionale individuale pe anul
2018 pentru secretarul oraºului
Urlaþi, Prahova.

4. Hotãrârea nr.15/
28.02.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grã-
diniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pen-
tru  luna decembrie 2018.

5. Hotãrârea nr. 16/
28.02.2019 privind aprobarea
cotizaþiei de membru a Con-
siliului Local Urlaþi la Agenþia
pentru Eficienþã Energeticã ºi
Energii Regenerabile „AE3R
Ploieºti - Prahova” pentru anul
2019.

6. Hotãrârea nr. 17/
28.02.2019 privind aprobarea
cotizaþiei Consiliului Local
Urlaþi pentru anul 2019 la Aso-
ciaþia de Dezvoltare Inter-
comunitarã „Parteneriatul pen-
tru managementul deºeurilor
Prahova”.

7. Hotãrârea nr. 18/
28.02.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul

Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru  luna ia-
nuarie 2019.

8. Hotãrârea nr.19/
28.02.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Grãdini-
þa cu Program Prelungit „Clo-
poþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
luna ianuarie 2019.

9. Hotãrârea nr.20/
28.02.2019 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din ªcoala
Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru  lunile
decembrie 2018 ºi ianuarie 2019.

10. Hotãrârea nr. 21/
28.02.2019 privind princi-
palele manifestãri cultural-
artistice, sociale ºi educative
care se vor desfãºura în oraºul
Urlaþi în perioada martie-
decembrie 2019.

11. Hotãrârea nr. 22/
28.02.2019 privind aprobarea

modificãrii Organigramei ºi ªta-
tului de funcþii ale Spitalului
Orãºenesc Urlaþi.

12. Hotãrârea nr.23/
28.02.2019 pentru modificarea
ºi completarea Hotãrârii
Consiliului Local Urlaþi
nr.65/07.07.2017 privind sta-
bilirea salariilor de bazã pentru
funcþionarii publici ºi personalul
contractual din aparatul propriu
al primarului oraºului Urlaþi ºi
din serviciile publice din subor-
dinea Consiliului Local.

13. Hotãrârea nr.24/
28.02.2019 privind aprobarea
Regulamentului de Organizare
ºi Funcþionare al Creºei Urlaþi ºi
a ªtatului de funcþii.

14. Hotãrârea nr.25/
28.02.2019 privind alegerea
domnului Bãdoiu Gheorghe
preºedinte de ªedinþã pe
perioada martie 2019-mai 2019.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna februarie 2019: 

De 8 Martie, conducerea
Primãriei Urlaþi le-a felicitat
pe doamnele din cadrul insti-
tuþiei ºi le-a asigurat de admi-
raþia ºi aprecierea de care se
bucurã pentru munca depusã
în fiecare zi, în slujba comu-
nitãþii locale. 

Primarul Marian Mãchiþescu,
Viceprimarul Lazãr Stan ºi
Constantin Rob (ºef serviciu
SCUP) au adresat cuvinte de
mulþumire doamnelor prezente,
care prin activitãþile depuse la
locul de muncã contribuie
la bunul mers al acti-
vitãþii din cadrul uni-
tãþilor ºi serviciilor
aflate în subordinea
Primãriei. 

S-a vorbit des-
pre însemnãtatea
ºi rolul femeii în
societate ºi în
sânul familiei. 

“Femeia este stâlpul casei
ºi doar ea ºtie sã punã în va-
loare bãrbatul”, au fost cuvin-
tele rostite cu aceastã ocazie de
cãtre cei din conducerea
Primãriei Urlaþi. 

La finalul evenimentului,
doamnele ºi domniºoarele au
primit un “strop de primãvarã”,
felicitãri ºi cãldurosul 

“La Mulþi Ani”!

Atmosferã solemnã la Primãria
Urlaþi de “Ziua Femeii”

Urlaþiul - parte a unui proiect 
de amploare cu finanþare europeanã

Sosirea primãverii a
coincis cu o serie de veºti
bune pentru judeþul 
nostru. 

Astfel, în urmã cu câteva
zile, 6 mari contracte cu
finanþare europeanã au fost
semnate la sediul Consiliului
Judeþean Prahova de cãtre
Bogdan Toader (preºedin-
tele CJ Prahova) ºi Daniel
Suciu - ministrul Dezvoltãrii
Regionale ºi Administraþiei
Publice. 

Valoarea acestor con-
tracte se ridicã la peste 210
milioane lei, vizeazã imple-
mentarea unor proiecte de
anvergurã în cazul mai mul-
tor comunitãþi locale din
judeþ ºi se referã la: infra-
structurã rutierã, sãnãtate,
protecþie ºi asistenþã
socialã. Oraºul Urlaþi face
ºi el parte dintr-un plan de
anvergurã intitulat
“Modernizarea ºi reabi-
litarea drumurilor
judeþene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii
Sud Muntenia – Traseul
Regional 3 – Tronsonul
Prahova – DJ 102K, DJ
102D, DJ 100C”, proiect 
ce are ca obiectiv principal
îmbunãtãþirea infrastruc-

turii de transport în zonã ºi
interconectarea la reþelele
de transport judeþene, cu
acces la reþeaua TEN-T ºi la
Polul de Creºtere Ploieºti. 

Implementarea acestui
proiect va face mult mai
uºor de parcurs drumurile
care leagã Urlaþiul de
Ceptura, Fântânele ºi Mizil
ºi, mai departe, Mizilul de
Baba Ana ºi de localitãþile
din sudul judeþului Prahova,
pânã la limita cu judeþul
Ialomiþa. 

Acesta este, de altfel, ºi
cel mai valoros dintre
proiectele de infrastructurã
rutierã semnate la sediul CJ
Prahova - cu o valoare totalã
de 153.162.417 lei (nn - cofi-
nanþare de 4.057.110 lei). În
prezent, în judeþul Prahova
sunt în diverse stadii de im-
plementare un numãr de 

109 proiecte cu finanþare
europeanã (prin Programul
Operaþional Regional 2014-
2020), cu o valoare de
aproximativ 1,46 miliarde lei.

Aceste proiecte vizeazã
reabilitarea ºi modernizarea
infrastructurii de transport,
creºterea eficienþei energe-
tice, conservarea patrimo-
niului istoric, extinderea ºi
modernizarea unitãþilor me-
dicale/asigurarea accesului
la servicii de sãnãtate, reabi-
litarea unitãþilor de învãþã-
mânt, dar ºi modernizarea
sistemului de iluminat public
- proiect ce va fi implementat
cât de curând ºi în oraºul
Urlaþi.  

Este de subliniat ºi faptul
cã judeþul Prahova conduce
în topul din România - al
accesãrii fondurilor
europene.

URLAÞI
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Centrul pentru copii “Sfântul Stelian” - locul unde Dumnezeu
lucreazã prin oameni

Auzisem ºi citisem câteva arti-
cole despre râvna Pãrintelui Radu
Manuel, pusã în slujba micuþilor
proveniþi din familii defavorizate
din Urlaþi, dar niciodatã nu avu-
sesem bucuria sã vedem cu ochii
noºtri “minunile” ce se petrec la
Fundaþia Bucuria Ajutorului.

Curioºi ºi, în acelaºi timp, nerãbdã-
tori sã dãm ochii cu omul dãruit de
Dumnezeu pentru a face mult bine, 
ne-am îndreptat paºii cãtre Centrul de
zi pentru copii “Sfântul Stelian”. Am
ajuns într-o dimineaþã, când Pãrintele
Manuel se întreþinea cu reprezentanþii
unei firme de construcþii - cea care va
pune umãrul la construcþia unei noi
clãdiri, de 149 mp, atât de necesarã
activitãþii de aici. 

Pe finalul anului trecut, cu aju-
torul Primãriei Urlaþi s-a semnat un
contract de finanþare prin intermediul
GAL (Grupul de Acþiune Localã Valea
Cricovului) pentru proiectul “Îmbu-
nãtãþirea Infrastructurii Centrului
de zi pentru copii Sf. Stelian - fun-
daþia Bucuria Ajutorului”, în valoare
de 80.000 euro - bani nerambursabili. 

“Vreau sã mulþumesc încã o datã
Consiliului Local ºi Primãriei Urlaþi
pentru implicare ºi sprijinul acor-
dat în cadrul acestui proiect. Pri-
mãria din Urlaþi ne sprijinã în mod
constant în tot ceea ce ne propunem
ºi reprezintã, alãturi de Arhiepis-
copia Bucureºtilor, principalii sus-
þinãtori ai centrului de aici”, ne-a
declarat Preotul Manuel Radu. 

În momentul de faþã, la Centrul de
zi pentru copii “Sf. Stelian” sunt îngri-
jiþi, educaþi ºi hrãniþi un numãr de 30
de copii - de care se ocupã, în afara
Pãrintelui Manuel, un psiholog ºi un
pedagog. 

În momentul vizitei noastre, la
Centru se aflau 15 dintre micuþi care,
dupã ce au mâncat, ºi-au fãcut temele
ºi s-au jucat, ºi-au fãcut ghiozdanul

pentru a merge la ºcoalã... Dar nu
înainte de a se fotografia cu cei care au
grijã ca ei sã-ºi urmeze, aºa cum se
cuvine, drumul în viaþã.

În locul lor, la Centru erau aºteptaþi
restul de 15 copii, care frecventeazã
cursurile de dimineaþã, ºi care sunt
gãzduiþi aici pânã la orele 17.00. 

Socializarea este un lucru esenþial
în cadrul Centrului “Sf. Stelian”, iar
copiii sunt antrenaþi ºi în cadrul altor
activitãþi menite sã le ofere o altã per-
spectivã în viaþã. Scopul în sine este
prevenirea abandonului ºcolar la
vârste fragede. Copiii primesc aici spri-
jin educaþional, pentru efectuarea
temelor ºi sunt monitorizaþi ºi ajutaþi în
permanenþã de cãtre un pedagog spe-
cializat ºi un psiholog - ambii angajaþi. 

Toate cheltuielile legate de acest
centru sunt suportate de cãtre
Primãria Urlaþi, cea care a semnat un
contract de parteneriat cu Fundaþia
“Bucuria Ajutorului” începând din
2013 (nn - parteneriatul se reînnoieºte
anual). De asemenea, Centrul mai
este susþinut de cãtre P@G (produse
de igienã ºi curãþenie)
ºi de Brutãria Bolgiu -
care le asigurã mi-
cuþilor pâinea “cea de

toate zilele” ºi diferite produse de
patiserie. 

În aceastã perioadã se face, firesc,
mâncare de Post, iar în ziua în care am
vizitat Centrul la bucãtãrie se pregãtea
fasole - a cãrei mireasmã ne-a atras,
precum un magnet, ºi pe noi...(foto).

“Îmi doresc sã formãm un nucleu al
societãþii prin care toþi sã contribuie,
fiecare cu ce poate, pentru susþinerea
ºi creºterea acestor micuþi proveniþi
din familii defavorizate - mono-
parentale, cu copii mulþi. Trebuie sã
învãþãm sã împãrþim ºi cu cel de lângã
noi! În momentul în care oferim,

Dumnezeu umple paharul înapoi!”, 
ne-a spus, cu ochii strãlucind de o
bucurie nemãrginitã, Preotul Radu
Manuel. 

Ne-am despãrþit cu greu de acest
loc ºi de aceºti oameni minunaþi, care
au pus înaintea propriului interes
binele acestor copii nevoiaºi, care au
mare nevoie de ajutor. La Centrul “Sf.
Stelian”, Dumnezeu lucreazã prin
oameni! Cu siguranþã, vom reveni aici. 

Împarte ºi tu speranþã pentru
copii, întinzând o mânã de ajutor
Preotului Manuel Radu, în efortul
sãu de a schimba viitorul celor 30
de copii aflaþi în grija sa. 

Puteþi face donaþii 
pentru Centrul de zi 

“Sf. Stelian”, din cadrul
Fundaþiei Bucuria

Ajutorului - 
Filiala Urlaþi în Contul

RO29RNCB0381126282860001 
Deschis la BCR Urlaþi 
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Vine, vine, primãvara... cu bugetul pe 2019

Odatã cu sosirea primãverii dar,
mai ales, ca urmare a promulgãrii
bugetului de cãtre Preºedintele
României, în oraºul Urlaþi vor fi
demarate primele lucrãri aflate pe
agenda de lucru a Primãriei ºi a
Consiliului Local. 

Iar aici facem referire ºi la urmã-
toarele proiecte:

1. DALI “Modernizare Parc Central
Oraºul Urlaþi” - 959.019,12 lei fãrã T.V.A.

2. DALI „Amenajare parcare ºi curte
interioarã Casa de Culturã, oraºul
Urlaþi, judeþul Prahova” -  16.800 lei fãrã
TVA

3. DALI „Modernizare si amenajare
piaþa centralã, oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova” - 22.689 lei fãrã TVA

Un alt proiect important se referã la
“Implementarea Reþelei de Gaze în
Cartierul Tineretului - Mihai Viteazul”,
proiect ce are în vedere un numãr de 100
de case. De asemenea, extinderea Reþelei
de apã este o altã problemã de interes
major. Concret, proiectul se referã la

“Reabilitare reþea apã strãzile
Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi
Liliacului”(lot 1) ºi “Reabilitare
canalizare Str. Viorelelor ºi
Lãmâiþelor” (lot 2) Valoarea estimatã a
contractelor aferente celor 2 obiective de
investiþii, este de 965.185,16 Lei, fãrã
T.V.A., rezultatã din însumarea valorilor
estimate ale celor 2 loturi, astfel: 

1. Valoare estimatã Lot 1
“Reabilitare reþea apã strãzile
Arioneºtii Noi, Lalelelor ºi Liliacului”:
607.781,02 Lei, fãrã T.V.A.2. Valoare
estimatã Lot 2 “Reabilitare canalizare
Str. Viorelelor ºi Lãmâiþelor”:
357.404,14  Lei, fãrã T.V.A. 

Prin intermediul ziarului 
nostru, aºa cum v-aþi obiºnuit deja, 
vã  vom þine la curent cu stadiul
proiectelor aflate în derulare în oraºul
Urlaþi în 2019. 

Pentru cã la Primãria Urlaþi
lucrurile se fac “la vedere”, trans-
parenþa fiind literã de lege pentru
Primarul Marian Mãchiþescu!

Primele proiecte vizate 
de Primãria Urlaþi

Modernizare Parc Central

Oraºul Urlaþi

Continuã plantarea de platani în oraº
Îmbunãtãþirea “imaginii” oraºului 

continuã ºi în alte zone. 

Astfel, sub îndrumarea lui Cristian PPîtã
(din cadrul Primãriei Urlaþi), o echipã for-
matã din beneficiari ai ajutorului social a
plantat un numãr de 28 de platani (nn -
achiziþionaþi de cãtre Primãrie) pe tro-
tuarul din faþa ªcolii Generale “Cãnuþã
Ionescu” ºi alþi 30 în zona ce va gãzdui
viitorul Obor din oraº (Strada Cricov). 
Sã mai spunem cã acþiuni de acest gen
vor continua acolo unde este necesar. 
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FLOAREA  
SPERANÞEI

George Bîrzãnescu

-ªtii cumva ce e mâine?
-Miercuri,
Ori poate joi.
Vine?
Poate!
-Trandafirii?
Unde-s trandafirii?
Da. Am uitat.
Ieri a cãzut bruma.
Au pierit.
Pãcat!
Vezi norul?
Norul acela rece ºi fãrã contur?
E însãºi partitura furtunii.
-Hei, norule!
Ucigaºule!
Mi-ai rãpit floarea speranþei!
Ce mã fac fãrã ea?
-Hei, norule,
Lutul acesta sunt eu
ªi-n inima mea
Ai ucis trandafirul iubirii.
-Norule,
Ucigaºule!
Ce voi dãrui mâine oamenilor?
Urã ºi neguri, sãbii ºi fan-
tasme?
Nu!
Sã nu crezi c-ai învins.
Îi voi primi cu inima-n mânã,
Iar soarele speranþei
Va face sã înfloreascã în ea
O uriaºã grãdinã.

Pentru credincioºii
ortodocºi a început
Postul Paºtelui care va
þine 40 de zile, pâna la
Învierea Domnului ce
va fi prãznuitã în 28
aprilie.

Postul Paºtelui este
postul dinaintea Învierii
Domnului, este cel mai
lung ºi mai aspru dintre
cele patru posturi de
duratã ale Bisericii Orto-
doxe, fiind numit ºi Postul
Mare.

Tradiþia creºtinã spune
cã prin post ne purificãm
trupeºte, dar mai ales
sufleteºte pregãtindu-ne
astfel pentru Învierea
Domnului Iisus Hristos. 

Postul trebuie þinut în

multe feluri: sã ai grijã ce

gândeºti, ce vorbeºti ºi

cum te comporþi. ªi faþã de

oameni, ºi faþã de celelalte

vieþuitoare sau de lucrurile

care þi se întâmplã trebuie

sã ai numai gânduri bune,

vorbe frumoase ºi sim-

þãminte creºtineºti. Nu te

certa, fii înþelegãtor ºi îm-

pacã-te cu toþi cei din jur. 

Este bine sã dai de 
pomanã
“Împarte pâinea ta cu

cei flãmânzi” - scrie în
Cartea profetului Isaia. Iar
porunca Mântuitorului
spune sã dai “haina” ta
celui care are trebuinþã de
ea. Chiar dacã nu te scalzi
în bani sau în alte bunuri,
dãruieºte ceva celor care
sunt ºi mai strâmtoraþi
decât tine. 

Cine þine post negru
ºi cine nu 
Postul negru înseamnã

sã nu bei ºi sã nu mãnânci
nimic o zi întreagã (24 de
ore, cu începere de la
miezul nopþii). Nu trebuie
sã þinã post negru per-
soanele care nu rezistã la
rigorile lui: copiii pânã la
7 ani, femeile însãrcinate,
cei care au munci epu-
izante ºi cei care urmeazã
o dietã alimentarã. 

Fãrã oþet ºi urzici în 
Sãptãmâna Mare 
Tradiþia spune cã Mân-

tuitorul ar fi fost bãtut cu
urzici ºi cã i s-ar fi dat sã
bea oþet, pe care El l-ar fi
refuzat. De aceea, ar fi
neîngãduite aceste ali-
mente în Sãptãmâna Pati-
milor. Dar, potrivit pre-
ceptelor Bisericii ºi Sfintei
Scripturi, aceastã tradiþie
nu are niciun fundament. 

Participã la slujbe
În timpul Postului Mare

se sãvârºesc, în bisericã,
multe acatiste,  masluri
(slujbe pentru vindecare)
ºi sfinte liturghii. Oricât ai
fi de ocupat, tot poþi
ajunge mãcar la câteva
dintre ele. 

Cele mai puternice 
rugãciuni
Pentru ca trupul ºi su-

fletul tãu sã se bucure de
toate binefacerile postu-
lui, rosteºte rugãciunea
domneascã Tatãl Nostru
ºi rugãciunea 

Sfântului Efrem
Siriul: “Doamne ºi
Stãpânul vieþii mele,
duhul trândãviei, al grijii
de multe, al iubirii de
stãpânire ºi al grãirii în
deºert nu mi-l da mie. Iar
duhul curãþiei, al gându-
lui smerit, al rãbdãrii ºi al
dragostei dãruieºte-mi-l
mie, sluga Ta. Aºa,
Doamne Împarate,
dãruieºte-mi ca sã-mi vãd
greºelile mele ºi sã nu
osândesc pe fratele meu.
Cã binecuvântat eºti Tu
în vecii vecilor. Amin!”

A început Postul Paºtelui 2019

“Doamne Iisuse Hristoase, 
Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã 

pe mine, pãcãtosul!"
Rugãciunea inimii, sau rugãciunea lui Iisus, 

e consideratã cea mai puternicã rugãciune ºi ea
este folositoare în toate împrejurãrile vieþii.

Spune, mãcar o datã pe zi,
Rugãciunea inimii 

Florentin Tinca

Din anul 1697, oraºul
Urlaþi are dreptul de a 
gãzdui un târg sãptãmânal
prin ordin domnesc.
Domnitorul Constantin
Brâncoveanu, prin conacul
ºi moºia din Urlaþi, 
consfinþeºte cã aceste
locuri au importanþã 
economicã ºi strategicã. 

Târgul avea rezervat un
spaþiu bine conturat, încãpã-
tor (1 ha), frumos amenajat
pe amplasamentul actual al
Grãdiniþei ºi al blocurilor din

apropiere. Aici, în fiecare
vineri, de 300 de ani, pro-
dusele agricole din zonã,
pãsãri ºi animale îºi cautã
cumpãrãtorii. 

Animaþia zilei de târg era
deosebitã. Produsele erau

din abundenþã, de bunã cali-
tate ºi în cantitãþi suficiente
pentru satisfacerea cererii.
Odatã cu sistematizarea
comunistã, târgul a fost
“împins” la marginea
oraºului, fãrã amenajãri
specifice, lucru ce a condus
spre situaþia de acum -
puþine produse, târgoveþi în
numãr mic, dezinteres. 

Primãria ºi Consiliul
Local Urlaþi au în program
un nou loc de desfãºurare al
târgului la “Fântâna Florii”,
lângã podul peste Cricov, ºi
dacã producãtorii vor fi încu-
rajaþi (zonã liberã fiscal)
vom putea spera cã târgul îºi
va relua farmecul de odi-
nioarã. 

AMINTIRILE ORAªULUI URLAÞI...

Imagini din anul 1939

Imagini din
anul 1939

“Facem apel cãtre populaþie! 
Opriþi igienizarea terenurilor 

prin ardere!”
În ultimele zile, pompierii

prahoveni au acþionat pentru
localizarea ºi lichidarea a 29
incendii de vegetaþie uscatã în
localitãþile: Urlaþi, Nucºoara,
Salcia, Comarnic, Amaru de
Buzãu (2), Gura Vitioarei,
Corlãteºti, Boldeºti-Scãeni (2),
Gâlmeia, Chiþorani, Valea
Cãlugãreascã, Lipãneºti (3),
Breaza (2), Drãgãneºti, Bãrcã-
neºti, Buºteni, Berceni, Mã-
neºti, ªotriile, Albeºti - Pa-
leologu, Pleaºa, Ceptura, Po-
denii Noi, Vãrbilãu, Ploieºti
(2) ºi Zona A3, km 60 sens
Ploieºti - Bucureºti.

Favorizate de vântul pu-

ternic, flãcãrile au scãpat de

sub control, cuprinzând ºi lo-

cuinþele si anexele gospo-

dãreºti. Toate aceste incendii

s-au soldat cu pierderi materi-

ale, dar, din pãcate, ºi cu

rãnirea mai multor persoane.

Este ºi cazul unui bãr-
bat din Urlaþi, de pe Strada
Pietrei, care a decedat dupã
ce a suferit arsuri de
gradul 3 ºi 4 pe 90% din
suprafaþa corpului, din
cauza unui incendiu de
miriºte. 

ISU Prahova revine cu un

apel cãtre toþi cetãþenii de pe

raza judeþului pentru a opri
acþiunile de igienizare a
terenurilor ºi miriºtilor
prin ardere!

Pentru stingerea focarelor

s-au depus eforturi suprao-

meneºti, misiunile fiind îngre-

unate de vântul puternic care

a favorizat dezvoltarea ºi

propagarea flãcãrilor.
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www. urlati-ph.ro

Toate informaþiile 
de care aveþi nevoie, 
la un click distanþã

Vizitând pagina www. urlati-ph.ro, site-ul ofi-
cial al administraþiei locale a oraºului Urlaþi vã
puteþi pune la curent cu toate noutãþile legate de
activitatea Primãriei ºi a Consiliului Local Urlaþi,
anunþuri, buget, puteþi consulta strategia de dez-
voltare localã, puteþi afla informaþii legate de
Registrul agricol, starea civilã etc...

În plus, puteþi consulta hotãrârile luate de
cãtre Consiliul Local Urlaþi. 

În anul 2019, nativii
din Berbec vor fi capa-
bili sã finalizeze anumite
decizii importante din
viaþa lor. Lucrurile care
nu mai sunt relevante
vor putea fi eliminate.
Planetele Saturn ºi Ju-
piter vor acþiona în fa-
voarea ta pentru a putea
începe lucruri care sunt
mai benefice pentru tine
pe termen lung.

În cursul anului,
unele sacrificii sunt aº-
teptate din partea ta în
ceea ce priveºte viaþa
personalã. Profitã de
toate oportunitãþile pe
mãsurã ce ajung la tine.

Carierã
Cariera va fi mai sa-

tisfãcãtoare pentru ma-
joritatea Berbecilor. Bi-
neînþeles, vei avea parte
de încercãri ºi obsta-
cole, dar vei avea ºi
curajul sã le înfrunþi. Noi
oportunitãþi de câºtig
pot apãrea în domeniul
tãu de carierã în acest
an. Comunicarea ºi su-
pravieþuirea sunt cheia.
Jupiter te va ajuta sã îþi
perfectionezi abilitãþile
ºi sã îþi îmbunãtãþeºti
creativitatea. Relaþia cu

superiorii ºi colegii de la
locul de muncã va fi mai
cordialã ºi mai auten-
ticã. Aºteaptã-te la pro-
movãri ºi mãriri de sa-
lariu.

Dragoste
Nativii din Berbec

urmeazã o cale foarte
clarã în 2019 în ceea ce
priveºte viaþa lor amo-
roasã. Te vei înþelege
mai bine cu partene-
rul/partenera de cuplu
sau cu soþul/soþia. Pen-
tru unii dintre voi va fi
sfârºitul unei relaþii lungi
ºi nefericite, în timp ce
pentru alþii ar putea fi un
început. 

Dacã eºti deja într-o
relaþie, sentimentele ºi
pasiunea pentru par-
tenerul/partenera ta vor
creºte. Vei putea, totuºi,
sã îþi þii emoþiile sub con-
trol. 

Între Martie ºi Iunie,
unii Berbeci ar putea sã
se cãsãtoreascã sau sã
intre într-o nouã fazã a
relaþiei. Cu toate aces-
tea, nu te lãsa purtat de
promisiuni false. Re-
laþiile vor fi destul de
intense, dar trebuie sã fii
responsabil ºi sã iei de-
cizii pe baza conºtiinþei

tale. Unele dureri din
trecut ºi emoþii rele dis-
par ºi te vei simþi liber.

Bani
Berbecii vor fi pe

drumul spre succesul
financiar în acest an. De-
sigur, vei întâmpina ºi
obstacole cum ar fi pier-
derile ºi datoriile, dar
vei fi în mãsurã sã le
rezolvi cu uºurinþã.
Optimismul va fi la cote
ridicate ºi de aceea vei
naviga fãrã probleme
chiar ºi printr-o “fur-
tunã” financiarã. Ia mã-
suri pentru a-þi regândi
bugetul ºi a-l face sã se
potriveascã cu posibi-
litãþile tale financiare.
Pânã la sfârºitul anului
vei scãpa de datorii.
Gãseºte diferite moda-
litãþi de a obþine banii

necesari pentru a ajunge
la o situaþie financiarã
stabilã.

Sãnãtate
Sãnãtatea ºi bunãsta-

rea generalã a Berbe-
cilor va fi excelentã pe
tot parcursul anului.
Deºi Uranus îi face mai
fragili ºi predispuºi la
probleme de sãnãtate,
Jupiter vine în ajutor ºi îi
protejeazã de orice com-
plicaþii majore de sãnã-
tate. Vei vedea o creº-
tere a nivelului de ener-
gie dacã te vei aventura
în plimbãri sau drumeþii
în naturã. Este nevoie sã
fii mai reþinut când vine
vorba de indulgenþele în
mâncare ºi obiceiurile
legate de exerciþiile fi-
zice. Lucrurile în exces
stricã. Meditaþia ºi alte
forme de exerciþii
uºoare pot fi luate în
considerare pentru a
uºura stresul ºi oboseala
din viaþa de zi cu zi.

Horoscop 2019  - ZODIA BERBEC
Soarele este în constelaþia Berbec 

din 21 martie pânã pe data de 20 aprilie 

Dacã un BERBEC
plânge, asta nu

înseamnã cã este
un om slab.
Ci înseamnã 

cã a fost puternic
prea mult timp.

Siguranþa casei tale
depinde 

de atitudinea ta!

Asiguraþi-vã întotdeauna cã:

Aþi montat încuietori ºi tâmplãrie de calitate;
 Toate cãile de acces în locuinþã (intrare, 
ferestre, uºã balcon) sunt asigurate indiferent cât
timp eºti plecat de acasã;
Nu aþi lãsat semne vizibile cã sunteþi plecat de
acasã;
 Un vecin de încredere supravegheazã
locuinþa în lipsa dumneavoastrã.

Pentru  a nu fi urmãtoarea victimã:

 Nu permiteþi accesul în locuinþã persoanelor
necunoscute care vã oferã diverse produse sau
promoþii atrãgãtoare. 
 Atenþie la strãinii care vã abordeazã pe stradã
sub diferite pretexte. 
 Nu le oferiþi detalii despre dumneavoastrã sau
despre vecini. 
 Încercaþi sã reþineþi cât mai multe semnal-
mente ale acestora. 
Dacã, din diferite motive, aþi primit în casã per-
soane necunoscute, nu le oferiþi posibilitatea sã
afle unde depozitaþi banii sau alte bunuri de va-
loare. Nu le lãsaþi nesupravegheate nici mãcar
pentru câteva secunde!

Modalitatea în care au loc furturile din
locuinþe a cunoscut, în ultimul an, schim-
bãri majore. Infractorii tind sã apeleze mai
mult la metode care nu implicã pãtrun-
derea prin efracþie, ci vizeazã îndeosebi
persoane vârstnice, de la care încearcã sã
obþinã acordul de a pãtrunde în locuinþã.

Dacã sunteþi victima unui furt 
din locuinþã (încercaþi sã atingeþi 

cât mai puþine obiecte din jur) 
ori a unei înºelãciuni, 

APELAÞI 112 

CETÃÞENI, ÎNVÃÞAÞI 
CUM SÃ PREVENIÞI 

FURTURILE DIN LOCUINÞE

Vremurile în care
puteam cumpãra lapte 
sau iaurt de la
Alimentara doar dacã
duceam la schimb 
sticle goale se întorc! 

Astfel, de la 31
martie trebuie sã
înapoiem la magazin
sticlele ºi borcanele pe
care le-am golit. Altfel, vom
plãti 50 de bani pe bucatã!

Companiile au avut aproape
un an la dispoziþie pentru a se
organiza ºi pot folosi modelul
colegilor din alte þãri europene,
care recupereazã de multã vreme
ambalajele.

Legea obligã producãtorii de
alimente ºi bãuturi sã eticheteze
sticlele ºi borcanele cu marca
“ambalaj reutilizabil”, dar ºi sã 

se organizeze în aºa fel încât sã
poatã prelua ambalajele. 

“3. b. sã organizeze,
începând cu data de 1 ia-
nuarie 2019, preluarea ambala-
jelor reutilizabile, astfel încât
sã realizeze un procentaj de
returnare de minimum 80%.” 

Ca urmare, toþi cumpãrã-

torii de produse amba-

late, ale cãror recipiente

pot fi refolosite, vor fi

nevoiþi sã achite o

garanþie sau sã dea la

schimb un ambalaj de

acelaºi tip.

Firmele care nu marcheazã
produsele cu sintagma “ambalaj
reutilizabil” riscã amenzi între
16.000 ºi 30.000 de lei.    Iar dacã
nu ating procentajul de returnare
de 80%, amenda ajunge ºi la
40.000 de lei. 

Pânã la data de 1 ianuarie
2021, se stabileºte un sistem de
garanþie-returnare ºi pentru
ambalajele din plastic sau metal.

Înapoi, în trecut: intrã în
vigoare “TAXA PE STICLE”
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Chiar dacã problemele de

rezolvat sunt multe în aceastã

perioadã, conducerea Spita-
lului Orãºenesc Urlaþi conti-

nuã sã punã în practicã

proiectele stabilite. Acum a

venit rândul parcului din inte-

riorul spitalului care, în scurt

timp, va cãpãta o cu totul altã

imagine - una pe mãsura

investiþiilor fãcute aici de cãtre

Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi. 

La ora scrierii acestor rân-
duri, la spital se lucra de zor la
igienizarea, curãþarea ºi
tasarea terenului din parcul ce
va suferi o serie de modificãri
importante, printre care: mon-
tarea de noi bãnci, un rond cu
flori, dar ºi plantarea unor copaci
tineri - proiect care va fi imple-
mentat prin intermediul unei
sponsorizãri din partea com-
paniei Plastipak România SRL. 

Proiectul în sine se numeºte
“Amenajare Curte Interioarã
Spitalul Orãºenesc Urlaþi”,

lucrãrile fiind executate sub
îndrumarea managerului
Elena Rita Cismaº. ªi
autoritãþile locale sunt atente la
lucrãri - pe Viceprimarul Stan
Lazãr (foto) l-am gãsit la faþa
locului. 

“Este un proiect frumos ºi
generos, în acelaºi timp.
Managerul Elena Rita Cismaº
se ocupã îndeaproape de
proiect, iar noi suntem alãturi
de dânsa cu orice este nece-
sar”, ne-a declarat Vicepri-
marul Stan Lazãr. 

Cu o zi înaintea marii
sãrbãtori de Buna Vestire,
douã dintre echipele cu “ºtaif”
din judeþ ºi-au dat întâlnire la
Urlaþi. 

Pe de-o parte - “brazilienii” de la
Unirea, iar de partea cealaltã “câinii
roºii” din Blejoi vegheaþi din
“umbrã” de Eugeniu Goicea - omul

de al cãrui nume se leagã cele mai
mari performanþe ale Petrolului din
ultimii 20 de ani. Coleg de scaun în
tribune i-a fost Costicã Rob (foto)
- “plãcerea vinovatã” a lui Goicea
pe când ultimul înºira precum
mãrgelele adversarii pe teren. 

Când meciul s-a mai încins, cei
doi au luat distanþã, fiecare suferind

în felul lui. Bine au ieºit la sfârºit
oaspeþii, care prin insistenþa lui
Nãstase (nu “colecþionarul” de
tablouri!...) au luat toate cele 3
puncte. CS Blejoi a scãpat, însã, ca
prin urechile acului, dupã
încasarea golului urlãþenii punând
sistematic presiune la poarta
adversã. 

S-a terminat 1-0 pentru CS Blejoi,
dar jucãtorii Unirii Urlaþi au fost la
un pas de a-ºi trece în cont o mare
surprizã în faþa unei echipe ce
þinteºte promovarea în Divizia C.

De data asta, “câinii roºii” din
Blejoi au scãpat, dar cu siguranþã
data viitoare îºi vor lãsa “blana” pe
terenul cochetului stadion de lângã
Conacul Belu. 

Dupã 90 de minute de fotbal fru-
mos, primãvãratec, am consemnat
“Buna Vestire” din fotbal - episod în
urma cãruia se poate spune cã
“brazilienii” de la Unirea Urlaþi au
viitor frumos în liga judeþeanã de
fotbal. 

Spitalul Orãºenesc Urlaþi va avea 
o nouã curte interioarã

Buna Vestire din fotbal: “brazilienii” din Urlaþi au viitor!
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