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617 tablete noi pentru
elevii Liceului
“Brâncoveanu Vodã”

PAGINA 4

Centrul “Sf. Stelian”
Urlaþi, zi de zi alãturi
de copiii nevoiaºi

Viceprimarul STAN LAZÃR 
ºi CONSILIUL LOCAL 

Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi -
luna noiembrie 2020 
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Î ntr-un an extrem de
greu, poate cel mai

dificil de dupã Revoluþia din
1989, autoritãþile publice lo-
cale din România au depus
mari eforturi pentru ca
proiectele propuse sã-ºi
urmeze cursul firesc. 

Este ºi cazul adminis-
traþiei publice locale Urlaþi
care, cu eforturi mari ºi o
muncã susþinutã, a reuºit sã
punã în aplicare o mare
parte din programele pro-
puse pentru acest an. Sigur
cã mai sunt lucruri de fãcut,
iar Primãria ºi Consiliul
Local Urlaþi ºtiu bine acest
lucru dar, într-o proporþie
foarte mare, multe lucrãri
din cele preconizate au fost
duse la îndeplinire. 

Nu trebuie sã omitem,
de asemenea, nici pan-
demia generatã de noul co-

ronavirus - care ºi-a pus
amprenta asupra întregii
societãþi, din punct de
vedere economic, social sau
politic. 

Acum, în prag de sãrbã-
tori, este momentul sã ne
îndreptãm gândurile cãtre
anul ce vine - unul în care ne
dorim ca viaþa sã reintre pe
fãgaºul normal. 

Deºi trãim vremuri tul-
buri, din toate punctele de
vedere, Primãria ºi Consiliul
Local Urlaþi s-au strãduit sã
ofere, prin iluminatul pre-
gãtit de sãrbãtori, un strop
de luminã ºi culoare - totul
menit sã aducã aminte de
frumoasele poveºti de iarnã
de altãdatã ºi sã ne facã, în
acelaºi timp, sã mai uitãm de
perioada deloc fericitã prin
care trecem cu toþii. 

Tuturor locuitorilor Oraºului Urlaþi 
le doresc ca Sãrbãtorile de Iarnã ºi anul

2021 sã le aducã sãnãtate, fericire ºi
împlinirea tuturor dorinþelor! 

Anul 2020 aproape s-a dus. Se apropie 
cea mai frumoasã perioadã a anului - 

SÃRBÃTORILE DE IARNÃ

Cu speranþe ºi dorinþe,
cãtre 

”

Primar Marian Mãchiþescu:
2021!2021!

“
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Spectacol de luminã 
ºi culoare la Urlaþi!

Îþi iubeºti localitatea?
Fii un cetãþean 
responsabil!

HOROSCOP 2021 
Cele mai 
norocoase zodii 

Ureazã locuitorilor Oraºului Urlaþi
Un Crãciun ºi un AN Nou 

cu sãnãtate, fericire, mult noroc 
ºi împliniri alãturi de cei dragi!

Superstiþii
de Anul

Nou

Sfântul Vasile, pãzitorul
de duhuri rele, 
sãrbãtorit în prima 
zi a anului 
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Proiecte ample de dezvoltare pentru
2021, pe raza oraºului Urlaþi 

Marian Mãchiþescu,
Primarul Oraºului Urlaþi:

“Vã mulþumesc cã mi-aþi fost
alãturi în toate proiectele 
ºi sã ne reîntâlnim cu bine 
în 2021!” PAGINA 8
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Sãrbãtori fericite!
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Inspector, Diana RÃDUCANU

Hotãrâri adoptate de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în
ºedinþa extraordinarã din 
20 noiembrie 2020:

1. Hotãrârea nr. 68/20.11.2020
privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada noiembrie 2020-
ianuarie 2021 - domnul Stanciu
Corneliu-Nicolae.

2. Hotãrârea nr. 69/20.11.2020
privind stabilirea comisiilor de spe-
cialitate ale Consiliului Local Urlaþi.

3. Hotãrârea nr. 70/20.11.2020
privind alegerea Viceprimarului
oraºului Urlaþi - domnul Stan Lazãr.

4. Hotãrârea nr. 71/20.11.2020
privind desemnarea reprezentantului
U.A.T. Oraºul Urlaþi în cadrul
Asociaþiei de Dezvoltare Interco-
munitarã „Parteneriatul pentru Mana-
gementul Deºeurilor Prahova”.

5. Hotãrârea nr. 72/20.11.2020
privind desemnarea reprezentantului
U.A.T. Oraºul Urlaþi în cadrul
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu-
nitarã „Parteneriatul pentru Mana-
gementul Apei - Prahova”.

Hotãrâri adoptate de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în
ºedinþa ordinarã din 
26 noiembrie 2020:

1. Hotãrârea nr. 73/26.11.2020
privind stabilirea impozitelor ºi taxelor
locale pentru anul 2021.

2. Hotãrârea nr. 74/26.11.2020
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru luna
februarie 2020.

3. Hotãrârea nr. 75/26.11.2020
privind aprobarea Structurii organiza-
torice, Organigramei ºi Statului de
funcþii al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

4. Hotãrârea nr. 76/26.11.2020
privind numirea pentru anul ºcolar
2020-2021 a reprezentanþilor
Consiliului Local Urlaþi  ca membri în
Consiliile de Administraþie ºi în
Comisiile pentru evaluarea ºi asigu-
rarea calitãþii educaþiei din unitãþile de
învãþãmânt de stat din Oraºul Urlaþi. 

5. Hotãrârea nr. 77/26.11.2020
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru luna
septembrie 2020.

6. Hotãrârea nr. 78/26.11.2020
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna septembrie
2020.

7. Hotãrârea nr. 79/26.11.2020
privind aprobarea plãþii burselor de

merit, de studiu ºi sociale pentru ele-

vii din cadrul ªcolii Gimnaziale

„Cãnuþã Ionescu” Oraºul Urlaþi, pentru

semestrul I al anului ºcolar 2020-2021.

8. Hotãrârea nr. 80/26.11.2020
privind aprobarea asocierii Oraºului

Urlaþi cu Judeþul Prahova, în vederea

realizãrii obiectivului „Achiziþie con-

tainere pentru Spitalul Orãºenesc

Urlaþi”.

9. Hotãrârea nr. 81/26.11.2020
pentru modificarea H.C.L. Urlaþi

nr.119/24.11.2016 privind  constituirea

Consiliului de Administraþie al

Spitalului Orãºenesc Urlaþi.  

10. Hotãrârea nr. 82/26.11.2020
pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L.

Urlaþi nr.45/25.06.2020 pentru aplicarea

la nivelul U.A.T. Oraºul Urlaþi a

prevederilor Art.V din Ordonanþa de

Urgenþã a Guvernului nr.69/2020

privind modificarea ºi completarea

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,

precum ºi pentru instituirea unor

mãsuri fiscale.

Avertismentul experþilor în cazul
reuniunilor de Sãrbãtori, cu familia 

sau prietenii
La finalul pademiei de

coronavirus ne vom con-
frunta cu o alta, cea a
depresiilor. Este semnalul
de alarmã pe care îl trag
psihiatrii, care cred cã
toate restricþiile ºi teama
de boalã ne-au marcat 
puternic. Iar luna aceasta,
când oamenii aºteptau cu
nerãbdare reuniunile cu
cei dragi, sentimentele de
frustrare ºi de neputinþã
se vor accentua. 

Cu toate acestea, reco-
mandarea medicilor este
clarã: astfel de evenimente
ar trebui sã aibã loc doar în
mediul virtual, pentru cã
riscul de infectare este mare,
chiar dacã vã testaþi înainte.

Dupã un an de pan-
demie, chiar Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a reco-
mandat ca în luna sãrbãto-
rilor reuniunile sã se þinã în
mediul online. Iar Comisia
Europeanã a lãsat fiecãrei

þãri în parte posibilitatea de
a alege ce restricþii impune,
în funcþie de numãrul de
cazuri.

Deocamdatã, în România
sunt interzise 

evenimentele private

Cei care s-au gândit sã-ºi
cheme prietenii la masã
doar dacã au un test negativ,
trebuie sã ºtie cã nici
aceastã variantã nu este
100% sigurã. Este important
de ºtiut cã testele antigen
rapide au o eficienþã de 90
de procente pentru cei care
deja au semne de boalã. 

În cazul celor asimpto-
matici, virusul este detectat
doar la 6 din 10 persoane.
Cu alte cuvinte, este posibil
ca o persoanã sã aibã
virusul, chiar dacã testul
rapid a ieºit negativ. 

”Reuniunile trebuie sã
fie mai mult online, respec-
tarea recomandãrilor aduce
sãnãtate în familiile noas-

tre”, spune Beatrice Mahler,
managerul Institutului de
Pneumoftiziologie Marius
Nasta. 

Masca este eficientã 
doar dacã este purtatã

permanent

Doar cei care au fãcut
boala în ultimele 3 luni pot
rãsufla uºuraþi. Ei au anti-
corpi ºi sunt protejaþi. Cu
toate aceste restricþii, pan-
demia de coronavirus va
lãsa urmãri dramatice, cred
psihiatrii.

“Asiguraþi-vã cã vã
vedeþi într-un spaþiu sufi-
cient de mare ca sã puteþi
sta la o distanþã de 4
metri. Deschideþi toate
geamurile, sã se facã
curent. Nu petreceþi mai
mult de o orã împreunã.
Þineþi-vã masca mereu pe
faþã, cu excepþia perioade-
lor când mâncaþi. Dacã vã
daþi jos masca sã mâncaþi,
asiguraþi-vã cã staþi la o
distanþã de 4 metri”, reco-
mandã Rãzvan Cherecheº,
specialist în sãnãtate pu-
blicã. 

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi  - luna noiembrie 2020:

Starea de alertã, 
prelungitã cu 
încã 30 de zile

Se menþin restricþiile ºi mãsurile
de protecþie sanitarã deja existente,
inclusiv circulaþia pe timpul nopþii,
cu excepþiile cunoscute.

Se menþine interdicþia desfãºu-
rãrii de  reuniuni  cu  prilejul  unor
sãrbãtori, aniversãri, petreceri în
spaþii închise ºi/sau deschise, pu-
blice ºi/sau private.

Prin urmare, în noaptea de 
Revelion, din pãcate, românii nu se
pot aduna cu prietenii, ca altãdatã,
pentru a sãrbãtorii trecerea dintre
ani ºi a ciocni un pahar de ºam-
panie! Trebuie sã ne gândim la sãnã-
tatea noastrã, a  familiei ºi a celor în
vârstã. Sã încercãm pe cât posibil sã
limitãm întâlnirea cu cât mai mulþi
oameni. 

De asemenea, pentru a nu ne
infecta cu periculosul virus, Raed
Arafat nu ne recomandã sã mergem
nici cu colindatul, strãvechiul 
obicei!   

În scopul prevenirii
rãspândirii infecþiilor cu 
SARS-CoV-2, guvernul a decis 
prelungirea stãrii de alertã 
cu încã 30 de zile, din 
14 decembrie. 

Restricþiile de circulaþie 
pe timpul nopþii, menþinute

ºi de REVELION
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Un nou tip de înºelãtorie ia amploare! “Metoda COVID-19” 
Un nou tip de

înºelãciune, cãreia 
i-au cãzut deja victime
mai mulþi bãtrâni, ia
amploare în România.
Potrivit Poliþiei Urlaþi,
indivizii se folosesc de
pandemia de coro-
navirus, sunã “vic-
timele” la telefon ºi le
spun cã au copiii în
stare gravã în spital,
iar ca sã îi salveze tre-
buie sã dea bani pen-

tru aparate de venti-
laþie.

Înºelãciunea a
fost denumitã de
poliþiºti “metoda
COVID-19” - pentru cã
urmeazã acelaºi tipar
cu metoda accidentul.
Escrocii îi contactau -
mai întâi - prin telefon
ºi, cu vocea schim-
batã, le transmiteau cã
fiul sau fiica lor a
ajuns în stare gravã în

spital ºi are nevoie de
tratament de urgenþã
ºi aparate de venti-
laþie. Apoi, le cereau
bani ºi mergeau la ei
acasã ca sã îi
primeascã. A fost ºi
cazul unei femei de 89
de ani, care le-a oferit
escrocilor peste 13 mii
de lei.

Înºelãciunile prin
“metoda COVID - 19”
au luat amploare în

ultima perioadã. Acum

douã luni, poliþiºtii din

Bucureºti au prins

cinci bãrbaþi care ar fi

sunat peste 40 de per-

soane în numele unor

rude infectate cu

SARS-CoV-2. O reþea

de infractori care pro-

ceda la fel a fost depis-

tatã ºi în zona Clujului.

Îþi iubeºti localitatea? Fii un cetãþean responsabil!
Este vremea în care ne bucurãm

de sãrbãtori, de mirosul îmbietor al
cozonacului fãcut în casã, ºi ne pregã-
tim de tãiatul porcului - devenit, în
ultima vreme, un adevãrat ritual la
sate. 

Este, totodatã, ºi perioada în care
fiecare face curat în aºteptarea noului
an, iar femeile ºi copiii pregãtesc case-
le de sãrbãtori. Pânã aici, totul ºi fru-
mos, dar ce facem dupã...când pe
strãzi sau în apropierea gospodãriilor
“rãsar” brazi aruncaþi sau fel ºi fel de
gunoaie ºi ambalaje sau resturi de la
petarde ºi artificii. Este ºi acesta un
moment în care ar trebui sã ne
gândim mai bine la acei oameni care,

în chiar primele zile ale anului, ies pe
strãzi dis de dimineaþã pentru a face
curãþenie. 

Cu uºa deschisã mereu pentru
cetãþenii care au o problemã sau îi cer
ajutorul, foarte rãbdãtor, Primarul
Urlaþiului face un apel cãtre toþi
locuitorii de a pãstra pe cât posibil

curãþenia în aceste zile, dar ºi la
începutul lui 2021. 

Fiecare dintre noi, indiferent de
funcþii sau preocupãri, suntem datori
de a pãstra oraºul nostru curat - o
datorie care, pânã la urmã, se traduce
prin expresia “un bun gospodar”.
Este, dacã vreþi, un motiv în plus sã
demonstrãm cã avem “cei 7 ani de
acasã” ºi sã ajutãm ºi noi, pe cât posi-
bil, autoritãþile locale în dorinþa de a
avea o localitate frumoasã, curatã ºi
care sã fie datã ca exemplu. 

Este simplu! Dacã îþi iubeºti locali-
tatea ºi îþi respecþi vecinii, niciodatã
nu este târziu sã demonstrezi cã eºti
un bun gospodar ºi un cetãþean
responsabil! 

Un nou serviciu în sprijinul ºoferilor,

Plata online pentru eliberarea
permisului, certificatului 
de înmatriculare ºi 
autorizaþiei de circulaþie
provizorie

Pentru a veni în sprijinul ºoferilor,
Direcþia regim permise de conducere ºi
înmatriculare a vehiculelor (DRPCIV) a
lansat, recent, un nou serviciu online pen-
tru plata contravalorii permisului de condu-
cere, a certificatului de înmatriculare a
maºinii ºi autorizaþiei de circulaþie pro-
vizorie. 

Acest lucru se poate face accesând site-ul
ww.drpciv.ro, servicii online-plãþi sau la
finalizarea programãrii online la ghiºeu, uti-
lizând cardul bancar. 

Pentru tranzacþiile efectuate prin inter-
mediul drpciv.ro sau ghiseul.ro dovada
plãþii nu este necesarã.

În comunicatul amintitei instituþii se mai
aratã cã noul serviciu de plãþi este disponi-
bil non-stop, plata putându-se efectua la
orice orã ºi în orice zi, iar procesarea ºi va-
lidarea operaþiei se fac rapid. 

De asemenea, datele de platã online nu
vor fi accesibile ºi nici stocate.

Pe aceastã cale, asociaþia anunþã
cã donaþiile se primesc EXCLUSIV
sub formã de alimente, ambalate
corespunzator. 

NU se primesc donaþii sub formã
de haine/încãlþãminte/jucãrii, deoa-
rece reprezintã un risc major de
transmitere a noului coronavirus ºi
nu existã posibilitatea dezinfectãrii/
igienizãrii acestora. 

Un pachet pentru donaþie, ar
putea cuprinde urmãtoarele: 1kg
zahãr, 1kg orez, 1kg fãinã, 1kg
mãlai, 1L ulei, 1L lapte, paste fã-
inoase, ouã, caºcaval/ brânzã (în
vid), mezeluri (în vid), bulion
roºii, dulciuri, prãjituri, suc, cio-
colatã, etc.

În ultimele 2 zile ale acestei
campanii, adica pe 22 ºi 23 decem-
brie, voluntarii vor împãrþi cele
100 de pachete, iar voluntarii invitã
pe aceastã cale doritori care sã li se
alãture, sã-i cunoascã pe aceºti copii
minunaþi ºi sã descopere fericirea
din sufletele lor. O bucurie adusã de
fiecare în parte, din cei care aleg sã
se alãture acestei campanii.

“Ne vedem nevoiþi sã vã
aducem aminte cã suntem una,
dacã nu chiar singura dintre aso-
ciaþiile non-profit din Prahova,
care posteazã public sumele
strânse din donaþii, inclusiv fac-
turile de achiziþii/ bonuri fiscale
cu sumele cheltuite. De aseme-
nea, nu reþinem comision din
contractele de sponsorizãri ºi nu
avem salarii sau alte forme de

venit din aceastã activitate, atât
membrii fondatori cât si volun-
tarii/terþe persoane”, se aratã 
într-un mesaj postat pe pagina
Asociaþiei “Din Suflet cu Dragoste
de Copii”

Pentru campania din acest an,
asociaþia ºi-a propus un coº minim
de 100 lei/copil. Donaþiile din care
se vor cumpãra alimente se pot face
legal, în urmãtoarele conturi: Banca
Transilvania RO70BTRLRON-
CRT0437490901 ºi RO20BTR-
LEURCRT0437490901 PayPal. 

Pentru orice informaþii, vã
puteþi adresa asociaþiei la tele-
fonul 0752/244338.

“Din Suflet cu Dragoste de Copii”,
pentru 100 de copii nevoiaºi

Anul acesta, din cauza 
regulilor impuse de pandemia
de Covid-19, Asociaþia “Din
Suflet cu Dragoste de Copii” a
trebuit sã-ºi restrângã inter-
acþiunea cu copiii ºi a decis sã
fie aproape de un numãr de
100 de micuþi - pe care volun-
tarii asociaþiei i-au cunoscut ºi
ajutat în ultimii trei ani.
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Urlaþiul de altãdatã

Aºa dupã cum se ºtie, pandemia
de Covid-19 a trimis învãþãmântul
în mediul on line. De la ordinul
Ministerului Educaþiei Naþionale 
nu face rabat nici Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” din Urlaþi. 

Conducerea instituþiei de
învãþâmânt din oraºul nostru a
fãcut toate demersurile necesare
desfãºurãrii acestei activitãþi la
cele mai ridicate standarde, astfel
cã de curând liceul a primit din
partea ministerului un numãr de
617 tablete - de care benficiazã toþi
elevii care au solicitat acest lucru. 

De asemenea, liceului i-a fost repar-
tizat un profesor de sprijin, pentru
aceastã perioadã, în vreme ce în
parteneriat cu Consiliul Judeþean
Prahova s-a obþinut procurarea de
materiale dezinfectante. 

În aceastã perioadã, Primãria ºi
Consiliul Local Urlaþi s-au ocupat de

reabilitarea instalaþiei termice a
unui corp de clãdire din cadrul
liceului.

ªi pentru cã viaþa merge înainte, a
sosit vremea despãrþirii ºi de douã
cadre didactice mult apreciate de cãtre
conducerea liceului - care au ieºit la
pensie. Este vorba despre doamnele
Viorica Obadã ºi Cristina Iliescu -
“model de dãruire, devotament ºi
performanþã”, conform spuselor dnei
Director Mãdãlina Lefter. 

617 tablete noi pentru elevii Liceului “Brâncoveanu Vodã”

FLORENTIN TINCA

SCHIAU - satul din vârful
dealului. Era o comunitate
numeroasã de oameni harni-
ci. Pãdure, vie, livezi, ani-
male, toate cocoþate în
pãlãria Urlaþiului. Biserica

SF.NICOLAE, acum în recon-
strucþie, se afla în inima
comunitãþii. În cimitirul li-
mitrof lãcaºului de cult,
printre altele ºi mormântul
(vezi foto) Chiriachiþei
Piºculescu ºi a fiului
Dumitru Piºculescu, mama,

respectiv fratele marelui
filolog ºi teolog GALA
GALACTION (pe numele de
mirean GRIGORE PIªCULES-
CU) 1879-1961. Scriitor de
mare anvergurã (bun prieten
cu Tudor Arghezi), membru
al Academiei Române, a
tradus în limba românã
Biblia, lucrare rãmasã unicat
pânã în zilele noastre. 

Venea des la Urlaþi,
despre care scrie: „Urlaþi
înfãþiºeazã o minusculã urbe
patriarhalã. La restaurantul
lui Petrache - un fel de
cãmin cultural al locului -
am vãzut adunaþi laolaltã
avocaþi, magistraþi, inspectori
administrativi, un lãutar ºi
preotul paroh. Fratele meu
Dimitrie Piºculescu este una

din columnele de voie bunã,
de mândrie ºi de glorie ale
Urlaþiului. Filozof de felul lui,
fratele meu n-a avut în faþa
vieþii decât o atitudine - a fi
încântat de viaþã ºi a o sãr-
bãtori, dar nu în chip mistic,
CI CU PAHARUL ÎN MÂNÃ.”

În 1936, la înmor-
mântarea mamei sale scrie :
„Sâmbatã 17 oct., la zece
dimineaþa, am fost acolo
lângã sicriul ei. Spre miazãzi
de intrarea bisericuþei, în
preajma a doi brazi, groparii
sãpau locuinþa cea de lungã
vreme.”  

Gala Galaction a fost bun
prieten cu Stelian Panã
(foto) din Valea Pietrei.
Acesta era dogar, dascãl,
sculptor.    

ISTORIA PRIN FOTOGRAFII

Sub genericul “Educaþia Con-
tinuã”, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Institutul de Lingvisticã
“Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Aca-
demiei Române organizeazã o serie
de întâlniri, online, dedicate pre-
zentãrii noii programe de examen
pentru disciplina Limba ºi literatura
românã, precum ºi modalitãþi de
aplicare a acesteia. ªi Liceul teore-
tic “Brâncoveanu Vodã” participã la
acest proiect, iar pe pagina oficialã
de facebook a fost postat un anunþ,
pe care îl redãm mai jos. 

“Dragi profesori, 
V-am promis cã vom face tot ce

ne stã în putinþã pentru a vã fi alã-
turi, indiferent de situaþie. Dupã
cum bine ºtiþi, programa de examen
pentru elevii  de clasa a VIII-a este
una nouã începând cu acest an, iar

MEC ºi Institutul de Lingvisticã
“Iorgu Iordan – Al. Rosetti” orga-
nizeazã o serie de întâlniri online
dedicate prezentãrii noii programe
de examen pentru disciplina Limba
ºi literatura românã ºi modalitãþii
de aplicare a acesteia.

De asemenea, complementar
acestor sesiuni vor fi organizate în
urmãtoarea perioadã întâlniri online
cu specialiºtii din Ministerul Educa-
þiei ºi Cercetãrii, ai Centrului Naþio-
nal de Politici ºi Evaluare în Edu-
caþie ºi ai Institutului de Lingvisticã
“Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. 

În cadrul acestor sesiuni se va
rãspunde la întrebãrile privind
competenþa lingvisticã ºi conþinu-
turile ce vizeazã elementele de con-
strucþie a comunicãrii (de limbã ºi
comunicare).

Astfel, vom începe cu programa
de Limba si literatura românã ºi
vom continua cu cea de  Matema-
ticã. Vã reamintim cã noua progra-
mã pune accent exclusiv pe compe-
tenþe, ºi nu pe conþinut! Obiectivul
urmãrit de minister ºi de partenerii
noºtri în acest demers este acela de
pregãtire a cadrelor didactice ºi a
elevilor pentru evaluarea naþionalã,
examen pe care absolvenþii clasei a
VIII-a îl vor susþine în anul 2021. 

Sesiunile online vor avea
durata de aproximativ o orã ºi
vor fi transmise live, de la ora
15:00, pe canalul de YouTube ºi
pe pagina de Facebook ale Minis-
terului Educaþiei ºi Cercetãrii. 

Vã asteptãm!”

Pregãtire specialã ºi pentru profesori
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Spectacol de luminã ºi culoare la Urlaþi!

Centrul “Sf. Stelian” Urlaþi, zi de zi alãturi de copiii nevoiaºi
Deºi parcurgem o perioadã

extrem de dificilã, din cauza
pandemiei de Covid-19, la
Centrul de Zi “Sf. Stelian” din
Urlaþi (în cadrul Fundaþiei
“Bucuria Ajutorului - Filiala
Urlaþi) activitatea este una ºi
mai susþinutã. Astfel, în acest
moment se aflã în derulare
construcþia unei noi sãli multi-
funcþionale în cadrul centru-
lui, în cadrul proiectului
“Îmbunãtãþirea Infrastruc-
turii Centrului de Zi pentru
Copii “Sf. Stelian” - program
cofinanþat prin Programul
Naþional de Dezvoltare
Ruralã 2014-2020, Axa
LEADER Submãsura 19.2. 

Sprijinul pentru imple-
mentarea acþiunilor a venit în
cadrul Strategiilor de dez-
voltare localã a Grupului de
Acþiune Localã Meleagurile
Cricovului.

Deja s-a realizat sistemul
structural în cadre din stâlpi ºi
grinzi, dupã care se va trece la
montarea pereþilor - care se

vor compune din panouri
sandwich (ce se vor rezema
pe structura metalicã). Spaþiul
astfel construit va deservi
nevoile sociale ale copiilor cu
risc de abandon ºcolar.

30 de copii urmeazã aici
ºcoala online

Un numãr de 30 de copii
au primit asistenþã educaþio-
nalã, fizicã ºi online, în ve-
derea efectuãrii temelor. De
asemenea, li s-au asigurat ali-
mentele de bazã, hrana zil-
nicã, cât ºi transportul copiilor
de la casele lor la Centru ºi
înapoi acasã. 

“Existã copii care au
nevoie de sprijin pentru a par-
ticipa la orele online. Fie cã
locuiesc în zone în care sem-
nalul GSM de date mobile nu
este accesibil, fie cã pãrinþii nu
stãpânesc bine tehnologia
online sau nu dispun de infra-
structura necesarã, aceºti co-
pii gãsesc aici un mare ajutor
în Centrul Sf. Stelian Urlaþi,

care are ca principal scop
prevenirea abandonului ºco-
lar”, ne-a declarat preot Radu
Manuel - a cãrui familie este
dedicatã trup ºi suflet copi-
ilor nevoiaºi. 

Un partener de nãdejde
în aceatã “lucrare” continuã
educaþionalã îl constituie
Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi - prin implicarea di-
rectã a Primarului Marian
Mãchiþescu, cel care sprijinã
prin oferirea de resurse mate-
riale în vederea achitãrii tutu-
ror facturilor de utilitãþi. 

“Nãdãjduim cã ºi în anul
care vine, Dl Primar sã gã-
seascã resursele necesare
pentru a ne ajuta la buna des-
fãºurare a activitãþii Centru-
lui”, a mai spus pãrintele
Manuel.

Daruri pentru copii de la
Patriarhie

Sectoarele “Social Filantro-
pic” al Patriarhiei Române ºi
“Social-filantropic ºi misionar”
al Arhiepiscopiei Bucureºtilor
au derulat programul “Sfântul
Nicolae în mijlocul copiilor”,

respectând noile condiþii ge-
nerate de pandemia de COVID-
19. Programul s-a desfãºurat
în zilele de 4 ºi 5 decembrie
2020, ocazie cu care copiii
beneficiari ai serviciilor so-
ciale derulate în cadrul
Centrului de zi “Sf. Stelian”
Urlaþi au primit câte un cadou
din partea Preafericitului
Pãrinte Daniel, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române.

Pachetele, în valoare de
aproximativ 300 lei/buc., au
conþinut câte o pereche de
încãlþãminte de iarnã sau o
geacã de iarnã, o carte cu
conþinut duhovnicesc ºi dul-
ciuri. Proiectul a fost susþi-
nut financiar din Fondul
“Ajutã cu bucurie”, al
Patriarhiei Române.

L a începutul acestei luni,
Zona Centralã ºi Strada

1 Mai au devenit scena unui
adevãrat spectacol de luminã
ºi culoare. Aºa cum ne-a
obiºnuit în fiecare an, admi-
nistraþia publicã localã a pus la
punct ºi în 2020 un peisaj de
basm la Urlaþi - oraº care în

ultimii ani a constituit un veri-
tabil exemplu înainte de sãrbã-
tori pentru multe administraþii
publice din provincie. 

Deºi trãim vremuri tulburi,
Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi s-au strãduit sã ofere
urlãþenilor, ºi în acest an, o fru-
moasã poveste de iarnã. 
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Sfântul ªtefan este prãznuit pe 27 decembrie 

Sfântul Apostol ªtefan, cel din-
tâi martir al Bisericii lui Hristos,
este primul model de jertfã
creºtinã pentru toþi. Moaºtele sale
au fost descoperite în anul 415.

Sfântul ªtefan  este serbat pe 
27 decembrie, existând credinþa cã
acesta îi ajutã pe bolnavi ºi pe cei
care se judecã de multã vreme.
ªtefan a fost unul dintre ucenicii lui
Iisus Hristos. El a fost condamnat la
moarte în anul 33, de autoritãþile
iudaice, deschizând drumul unui

impresionant ºir de martiri creºtini,
pedepsiþi pentru credinþa lor. 

Se spune cã de ziua Sfântului
ªtefan este bine sã aducem în casã
icoana care-l înfãþiºeazã pe acest
martir, sfântul ajutându-i pe creºtinii
care au probleme de sãnãtate, dar ºi
pe cei care se judecã de multã
vreme cu alte persoane. 

Pentru sporul casei ºi sãnãtatea
rudelor bolnave sau pãgubite este
bine ca în 27 decembrie sã dãruim
icoana Sfântului ªtefan sau o can-
delã nouã, aprinsã.

La mulþi ani
tuturor celor care 
poartã numele 
Sfântului 
ªtefan!

Sfântul Vasile, pãzitorul de duhuri rele, sãrbãtorit în prima zi a anului 
Sfântul Vasile este unul dintre

sfinþii despre care se spune cã a
fãcut minunile cele mai mari. El
este primul ierarh care a înte-
meiat biserici, aziluri ºi spitale
pentru sãraci, leprozerie.

A trãit între anii 330 ºi 379, în vre-
mea împãratului Constantin. S-a nãs-
cut în Cezareea Capadochiei, din
pãrinþi credincioºi ºi înstãriþi, Emilia
ºi Vasile, tatãl sãu fiind dascãl în
cetate. A fost înãlþat la rangul de
arhiepiscop al Cezareei în anul 370,
în vremuri grele pentru bisericã.
Între scrierile sale de mare impor-
tanþã teologicã, la loc de cinste este
„Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare”.

A murit în ziua de 1 ianuarie a
anului 379, când încã nu împlinise
50 de ani, intrând în istoria creºtinã
cu numele de Sfântul Vasile cel
Mare.

Potrivit tradiþiei, în noaptea de
Sfântul Vasile, ce coincide cu
Revelionul, cerul se deschide de
trei ori pentru câte o clipã. Se spune
cã Sfântul Vasile s-a rugat de
Dumnezeu sã-i dea o zi, iar Domnul
i-a dat cea dintâi zi, cea a Anului
Nou. Fericit, Sfântul Vasile a luat un
clopoþel, i-a legat la toartã o cren-
guþã de busuioc ºi s-a suit la
Dumnezeu sã-i ureze lucruri bune.
De aceea, de Sfântul Vasile existã
obiceiul de a ura.

tuturor celor care
poartã numele

Sfântului Vasile!

Creºtinii ortodocºi prãznuiesc, pe
data de 6 ianuarie, Boboteaza, sãr-
bãtoare dedicatã botezului Domnului în
apele Iordanului. 

Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale
sãrbãtorilor de iarnã care încep în Ajunul
Crãciunului, încãrcate de practici magice ºi
obiceiuri agrare, precum fertilitatea, purifi-
carea, cinstirea apei ºi a focului. 

În ziua de Boboteazã se face ,,sfiinþirea
cea mare a apei'' de cãtre preot. Sãrbã-
toarea este menitã sã reaminteascã cele
petrecute la apa Iordanului, înainte ca Iisus
sã pãºeascã în viaþa publicã, la împlinirea
vârstei de aproximativ 30 de ani. În
greceºte cuvântul Boboteazã este numit
Teofanie sau Epifanie care se traduce prin
"Arãtarea Domnului". 

În ziua de 6 ianuarie preoþii fac agheas-
ma mare, toate apele fiind sfinþite. În
aceastã zi, preoþii cufundã de trei ori
crucea în apã, deoarece în aceastã zi s-a
arãtat Sfânta Treime, sau aruncã crucea în
apã ºi câþiva tineri se iau la întrecere pen-
tru a aduce crucea.

Preoþii ortodocºi umblã în aceste zile pe
la casele oamenilor, pentru a le binecuvân-
ta ºi sfinþii cu agheasmã, alungând în acest
fel necazurile ºi bolile. Se spune cã apa sfin-
þitã în aceastã zi are puteri miraculoase, ºi
nu se stricã niciodatã.    

Boboteaza încheie
Sãrbãtorile de Iarnã care
încep în Ajunul Crãciunului

TRICHINELOZA este o
boalã parazitarã care se
transmite la om (zoonozã)
prin consum de carne de
porc (domestic sau sãlbatic)
ºi produse din carne de
porc neexaminate sanitar
veterinar prin examen trichi-
neloscopic direct/digestie
artificialã. 

D.S.V.S.A.Prahova are  
asiguratã zilnic permanenþa
pentru preluarea telefonicã
a sesizãrilor ºi reclamaþiilor
consumatorilor la telefonul
0244571751.
    Examenul  trichinelo-
scopic  este  OBLIGATO-
RIU pentru porcii sacrifi-
caþi în gospodãrie, pentru
consum familial, prin
metoda directã se efec-
tuezã contracost, tariful
fiind diferit în funcþie de
centru în care se efec-
tueazã ºi anume:
 la sediu C.S.V.S.A.O. –
25 lei;
 la sediu C.S.V.A. parti-
culare/Cabinete Medicale 
Veterinare Individuale  -
C.M.V.I./cabinet medicale
veterinare – 25 - 35 lei;

Porcii depistaþi  cu
trichinelozã se despãgu-
besc dupã confiscarea
cãrnii ºi subproduselor
comestibile în vederea
incinerãrii acestora într-o
unitate autorizatã sanitar
veterinar ºi întocmirea 
documentelor de evaluare,
numai dacã aceºtia sunt
identificaþi prin crotaliere
ºi sunt înregistraþi în Baza
Naþionalã de Date.

Proprietarul porcinelor
sacrificate în gospodãrie se
va prezenta pentru efectua-
rea examenului trichinelo-
scopic cu cartea/buletinul
de identitate, crotalia auricu-
larã  a animalului sacrificat
ºi urmãtoarele probe:

pilierii diafragmatici -
2 formaþiuni musculare fusi-
forme, în forma literei V,
care se gãsesc între ficat ºi
pulmon; În situaþia  în care
proba de pilieri diafragmati-
ci este insuficientã, acesta
se va completa cu urmã-
toarele formaþiuni muscu-
lare:

diafragma - porþiunea
musculo-tendinoasã care se-

parã cavitatea abdominalã
de cavitatea toracicã ºi care,
de regulã, rãmâne prinsã pe
faþa internã a coastelor;

 musculatura
intercostalã - douã coaste
nedesfãcute în lungime de
circa 10 cm;

 baza limbii.

Centre organizate 
pentru efectuarea exame-
nului trichineloscopic:

C.S.V.A. Urlaþi - stra-
da Tudor  Vladimirescu
nr. 11- dr. Marica Nicolae -
0244/271362; 0722955072;

C.S.V.A. Mizil strada
C.D. Gherea nr. 1-dr. Ana
Cristian  -0723.229764;

C.M.V.I. Mizil Omnivet
SRL dr. Codescu Adrian -
strada Tudor Vladimirescu
nr. 8- 0723.326604;

C.S.V.A. Albeºti -Muru,
nr. 163 - dr. Tudor Spirea
0745.152993

C.S.V.A. Drãgãneºti -
dr. Olaru Ion - 0244/465200;
0722.801.693

C.S.V.A. Colceag - dr.
Codescu Adrian -
0723.326.604; 0244.447.869.

Mãsuri pentru prevenirea infecþiei cu trichinelozã la om

Simptomele infestãrii omului cu acest
parazit-trichinella sunt urmãtoarele:

 dureri musculare;
 alergii;
 complicaþii 

encefalice;
 complicaþii 

cardiace.

La primele simptome
este obligatoriu
prezentarea la medic
întrucât în forme
severe se poate
ajunge la decesul 
persoanei infestate.

În aceastã zi, rugãciunile aduse în faþa icoanei Sfântului fac minuni

Singurele materiale care pot fi
achiziþionate ºi folosite de cetãþeni sunt
cele din clasa I: steluþe, lumânãri scânte-
ietoare, jerbe cu scântei, minifacle ºi
minisori, cu o masã maximã de amestec
pirotehnic de 3 grame. 

Persoanele fizice nu pot confecþiona,
deþine, comercializa, importa sau folosi
obiecte pirotehnice din clasele II-IV ºi
T2, cum ar fi: petarde, pocnitori ºi
obiecte zburãtoare din clasa I.

SE INTERZICE folosirea articolelor
pirotehnice: a) între orele 24.00 ºi 6.00,
cu excepþia perioadelor autorizate, pre-
cum ºi a evenimentelor de interes local,
naþional sau internaþional, în baza
aprobãrii autoritãþilor locale; 

b) la o distanþã mai micã de 50 m de
construcþiile de locuinþe cu pânã la 4
niveluri ºi la mai puþin de 100 m faþã de
cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanþã mai micã de 500 m de
instalaþiile electrice de înaltã tensiune, de
instalaþiile de gaze;

d) pe drumurile publice deschise cir-
culaþiei rutiere, pe aleile pietonale ºi în
spaþii deschise cu aglomerãri de per-
soane; 

e) la o distanþã mai micã de 500 m de
pãduri.

Atenþie la folosirea 
articolelor pirotehnice!
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Astrologii anunþã cã anul 2021 
va aduce schimbãri, în special în
ceea ce priveºte relaþiile. ªi totodatã
ne vã îndemna sã ne autoanalizãm,
astfel cã ne putem aºtepta la 
schimbãri importante ºi în modul
nostru de gândire. 

Berbec (21 martie – 20 aprilie)

Pentru mulþi nativi ai zodiei
Berbec, schimbãri mari vor fi mai ales
pe plan profesional, unde ai în vedere
noi proiecte, poate o reconversie pro-
fesionalã. Pe tot timpul anului, Berbecii
trebuie sã se îngrijeascã de propria
sãnãtate. Persoanele nãscute cu aceas-
tã zodie sunt sensibile la schimbãrile
de sezon, din acest motiv se pot îmbol-
nãvi în aceste perioade ale anului.

Taur (21 aprilie – 21 mai)

Anul 2021 va fi cu noroc atât pe
plan financiar, cât ºi sentimental.
Nativii vor deveni mai buni ºi mai
calmi. Vor simþi o dorinþã adâncã de a
se schimba, ceea ce le va face viaþa
mai frumoasã. 2021 va avea un progres
mai uºor ºtiind cã Taurii îºi vor limita
aºteptãrile. Vã veþi adapta cu uºurinþã
în orice situaþie ºi vã veþi simþi
pregãtiþi pentru orice, iar aceastã 
putere interioarã va fi simþitã de orice
nativ Taur.

Gemeni (22 mai – 21 iunie)

Pentru Gemeni, 2021 va fi aºa cum
au sperat. Ei vor reuºi sã bifeze toate
obiectivele plãnuite încã din prima
lunã a anului nou. Gemenii trebuie sã
se fereascã de mediile dãunãtoare. 
Vor pãrea foarte liniºþiþi, dar în inte-
riorul lor duc o luptã ocazionalã.
Gemenii sunt cunoscuþi pentru perso-
nalitatea lor “dublã”, din aceastã cauzã
ei pot sã-ºi schimbe forma ca un
cameleon. Prin urmare, ei tind sã aibã
toane ºi sã fie indeciºi.

Rac (22 iunie – 23 iulie)

Nativii zodiei Rac sunt printre cele
mai norocoase semne zodiacale, vor

încerca lucruri noi ºi vor
demonstra tuturor cã
sunt capabili de
lucruri frumoase,
aºadar norocul
nu le va lipsi.
2021 le va
aduce o
energie
asemãnãtoare,
dar cu puþinã
fineþe pot evita
situaþiile tensio-
nate ce provin din
sensibilitatea lor. În
acest an, Racii vor avea
posibilitatea de a se concen-
tra pe relaþii mai benefice, iar horo-
scopul subliniazã acest fapt - oameni
noi vor apãrea în viaþa ta, ºi te vei
simþi bine fiind lângã ei.

Leu (24 iulie – 23 august)

Nativii zodiei Leu atrag asupra lor
norocul. Sunt mai optimiºti ca nicio-
datã, iar spre finele lui 2021 vor avea
noroc ºi în dragoste. Pentru Lei va fi
un an plin de experienþe interesante.
Acest an este perfect pentru a vizita
locuri necunoscute ºi de a vã apropia
de oameni noi - poate cineva care
pãrea imposibil de abordat înainte. 
Nu vã opuneþi acestor conexiuni - ele
vã pot ajuta considerabil sã înaintaþi. 

Fecioara (24 august –
23 septembrie)

Norocul va fi de partea lor, deºi nu
este exclusã o posibilã concediere.
Universul vrea sã le arate ºi alte cãi ale
vieþii, care le vor aduce multã fericire.
Zodia de pãmânt Fecioarã este foarte
practicã, harnicã ºi loialã. În ceea ce
priveºte vara, Fecioarele se vor con-
frunta cu decizia dacã are rost sã con-
tinue sã munceascã sau nu. Fecioarele
se pot aºtepta la o schimbare în anul
urmãtor. Din pãcate, la sfârºitul anului,
este un risc cã tot ce þi-au adus astrele
sã se nãruie, deorece vei trece printr-o
perioadã dificilã.

Balanþã 
(24 septembrie – 

23 octombrie)

Balanþele vor
fi în cãutarea
echilibrului
suprem ºi vor fi
foarte norocoase

în plan profesio-
nal. Vor fi luate

prin surprindere,
vor avea o majorare

de salariu. Nu vor sta
prea bine însã la capitolul dra-

goste ºi, mai mult decât atât, se între-
vede o posibilã despãrþire. În varã, Ba-
lanþele se vor simþi împlinite la locul de
muncã, acesta este motivul pentru care
vã recomandãm sã vã derulaþi ideile.
Nu trebuie sã uitaþi nici de familie.

Scorpion (24 octombrie – 
22 noiembrie)

Pentru nativii Scorpioni, lucrurile
vor sta cât se poate de bine în noul an,
primind o sumã considerabilã de bani.
Vor putea investi într-o afacere nouã,
dar trebuie sã dea cel mai mult pe
plan profesional în noul an. Dacã s-au
gândit sã lanseze un proiect de mai
mult timp, anul acesta ar putea fi un
punct de rupere în acest sens. Cu toate
acestea, acordaþi atenþie gestionãrii
responsabile a banilor. 

Sãgetãtor (23 noiembrie – 
21 decembrie)

Pentru Sãgetãtori, norocul nu vã
bate la uºã...Deºi va duce o viaþã lip-
sitã de griji în prima jumãtate a anului,
aproape totul va fi ca în anul trecut.
Din toamna lui 2021 va apãrea ºi ghi-
nionul. O sã dea cu piciorul relaþiei
frumoase pe care o vor avea, din
motive imature ºi de neînþeles. Zodia
de foc Sãgetãtor este foarte optimistã 
ºi entuziastã, rãspândind aceste
caracteristici ºi celor din jur. Anul 2021
se va remarca prin a-i inspira pe

ceilalþi. Spre finalul anului vor avea
mare nevoie de odihnã.

Capricorn (22 decembrie – 
20 ianuarie)

În 2021, Capricornii vor da dovadã
de ºi mai multã determinare. Se vor
axa mult pe ideile lor, pentru a excela.
Poate sã aparã însã anxietate. Capricor-
nul, o zodie de pãmânt foarte munci-
toare, dar încãpãþânatã, are înainte un
an foarte intens. A doua jumãtate a
anului va fi puþin mai calmã - la locul
de muncã, vã puteþi aºtepta la relaþii
armonioase ºi vã veþi îndeplini înda-
toririle cu uºurinþã. Capricornii ar tre-
bui sã se gândeascã ºi la ei înºiºi.
Aceastã perioadã este absolut idealã
pentru a-þi dezvolta hobby-urile.

Vãrsãtor (21 ianuarie – 
19 februarie)

Vãrsãtorii vor crea cele mai origi-
nale lucruri, vor avea noroc în
dragoste ºi în bani. Vor dispune de un
loc de muncã foarte bun, iar asta nu se
datoreazã doar hazardului, ci ºi per-
sonalitãþii creative. 2021 pentru Vãr-
sãtor va fi foarte provocator, deoarece
vor fi nevoiþi sã-ºi exprime sentimen-
tele. În caz contrar, ar putea pierde o
mulþime de relaþii de calitate pe termen
lung. Vãrsãtorul tinde sã fie neliniºtit ºi,
dacã nu lucreazã la asta, s-ar putea
ajunge sã nu fie foarte bine. Finalul anu-
lui 2021 va fi destul de paºnic, dar vei
simþi nevoia sã te izolezi. 

Peºti (20 februarie – 20 martie)

Nativii Peºti sunt capabili de foarte
numeroase lucruri aducãtoare de
bunãstare, dar 2021 le va fi deosebit de
dificil. Cu toate acestea, aceastã
perioadã îi va învãþa multe despre ei ºi
vor avea ocazia sã arunce o privire
asupra tiparelor de comportament de
la distanþã. Aºteptaþi-vã mult la plâns ºi
furie, dar ºi la bucurie ºi împlinire.
Pentru Peºti, 2021 va prezenta dovezi
clare cã dupã furtunã iese ºi soarele. 

 În noaptea dintre ani se spune
cã este bine sã purtãm ceva roºu, iar
pe 1 ianuarie sã avem haine noi, pen-
tru noroc.

Acel obiect pe care îl þii în
mânã de Anul Nou, la 12 noaptea,
sau cel pe care pui mâna imediat
dupã ora 12 va fi cel mai important
plan al vieþii tale în anul care vine.
Dacã þii bani în mânã, vei merge
bine cu banii tot anul, dacã îþi þii
iubita de mânã, îþi va merge bine cu
dragostea tot anul, dacã þii paharul
în mânã, va fi un an vesel.
E bine sã aveþi bani (mai ales

noi) în fiecare portofel.
E bine sã nu vã gãseascã anul

nou cu datorii, altfel veþi avea
datorii tot anul.

Prima persoanã care va suna
sau va bate la uºã în prima zi din
noul an trebuie primitã. Dacã e bãr-
bat - va fi un an norocos. Musafirul
trebuie sã intre în casã cu o cren-
guþã de vâsc, pâine ºi sare.
 E bine ca ceva sau cineva sã

vã intre în casã în prima zi din anul
nou, nu sã iasã!
Pentru atragerea norocului, se

considerã cã este bine sã avem
vâsc pe masã, în noaptea de
Revelion, dar ºi struguri ºi smo-
chine, pentru belºug.
Copiii nãscuþi de Crãciun sau

de Anul Nou sunt norocoºi.

Superstiþii de Anul Nou

HOROSCOP 2021. Cele mai norocoase zodii în anul ce vine

În noaptea dintre ani 
este important sã ne
punem o dorinþã ºi sã
întâmpinãm anul ce vine
cu speranþe mari.
Dorinþa pusã de Revelion
are toate ºansele sã se
împlineascã.
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Transparenþa va fi cuvântul de
ordine în Primãria Urlaþi ºi în anul
ce vine, prin publicarea tuturor
deciziilor CL Urlaþi ºi a proiectelor
aprobate spre execuþie. 

Firesc, mai sunt lucruri de fãcut,
dar oricine poate vedea transformãrile
fãcute în sprijinul ºi pentru creºterea
calitãþii vieþii locuitorilor din Urlaþi. 

Primul exemplu care ne vine în
minte acum se referã la rata ºomajului
- de la peste 65% în 2004, în acest an a
ajuns la aproape 0%! 

Pe de altã parte, an de an, actul de
învãþãmânt a înregistrat importante sal-
turi calitative, iar în acest moment în
Urlaþi putem vorbi despre sãli moderne
de curs, utilate ºi dotate conform celor
mai înalte standarde. 

Vã prezentãm cele mai
reprezentative realizãri ale

administraþiei publice
locale Urlaþi din acest an: 

 dotarea cu aparaturã modernã a
Spitalului Orãºenesc Urlaþi ºi angajarea
unor cadre noi, calificate

 demararea proiectului de la fosta
maternitate, pentru noul centru de
fizioterapie ºi recuperare 

 modernizarea ºi dotarea cu apa-
raturã (inclusiv monitorizare video)  ºi
materiale moderne necesare desfã-
ºurãrii activitãþii Liceului “Brâncovea-
nu Vodã”, modernizarea ºcolilor gim-
naziale “Brâncoveanu Vodã” ºi “Cã-
nuþã Ionescu”

 modernizarea Casei de Culturã
(proiect finanþat de cãtre C.N.I.), mo-
dernizarea Parcului Central din oraº

 extinderea reþelelor de iluminat
public ºi modernizarea celor existente
cu lãmpi economice tip led

 înfiinþarea de reþele noi de apã ºi
canalizare în cartierele oraºului ºi
reabilitarea tuturor reþelelor de apã ºi
branºamente din oraº  

2021 va fi cel puþin un an la fel de
plin în ceea ce priveºte proiectele
propuse, care se regãsesc deja pe
agenda de lucru a Primarului
Marian Mãchiþescu. Acestea se
referã la:

 Ambulatoriu Integrat ºi o Camerã
de Gardã în cadrul Spitalului Orãºe-
nesc Urlaþi (proiect finanþat prin inter-
mediul Companiei Naþionale de
Investiþii) 

 construirea unei creºe noi ºi a
unui parc de recreere 

 iluminat public 1 Mai, 30 De-
cembrie - cu implementarea unui sis-
tem de telegestiune inteligent (proiect
ce are în vedere introducerea subte-
ranã a cablurilor)

 înlocuirea tuturor lãmpilor vechi
de iluminat cu unele moderne ºi eco-
nomice, cu un sistem de telegestiune
inteligentã (proiect finanþat prin Fondul
de Mediu)

 parteneriat cu Hidro Prahova
pentru reabilitarea ºi modernizarea
reþelelor de canalizare pe strãzile 30
Decembrie, Orzoaia de Jos, Orzoaia de
Sus (intersecþia Parcului spre zona
Cerceloiu), Teiului, Trandafirului,
Parcului, Cãprioarelor, Castanilor,

Gladiolelor, Viilor ºi Socului, precum ºi
în toate cartierele oraºului (reþeaua va
totaliza un numãr de 47 km)

 finalizarea lucrãrilor la centrul de
fizioterapie ºi recuperare de la fosta
maternitate (proiect finanþat prin
C.N.I.) 

 “Modernizarea ºi reabilitarea
drumurilor judeþene identificate în
Prioritatea 1 a Regiunii Sud Muntenia –
traseul regional 3 – tronsonul Prahova:
DJ 102K, DJ 102D, DJ 100C” (Proiect
finanþat în cadrul Programului
Operaþional Regional (POR) 2014 –
2020, Axa prioritarã 6) 

 construcþia unui spital nou în
oraº, prin intermediul finanþãrii C.N.I.

 mutarea Oborului sãptãmânal
într-o locaþie nouã, prevãzutã cu toate
utilitãþile ºi dotãrile unei pieþe mo-
derne, în zona podului Valea Pietrii ºi
realizarea unui parc de distracþii ºi
recreere (construirea unui teren de
sport) în actuala locaþie a Oborului 

 construirea unei sãli de sport la
ªcoala “Cãnuþã Ionescu”, dar ºi a unei
sãli polivalente în incinta Liceului
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi 

extinderea reþelei de gaze în toate
cartierele oraºului (prin intermediul
C.N.I.)

 reabilitarea ºi modernizarea
strãzilor Arioneºtii Noi, Viorelelor,
Fundãtura Crizantemelor, Mãceºului,
Lalelelor, Liliacului, Macului, Crizan-
temelor (Bretea), Mihai Viteazu,
Socului, Cartierul Tineretului

 lucrãri de modernizare, dupã
finalizarea introducerii reþelei de
canalizare, pe strãzile 30 Decembrie,
Orzoaia de Jos, Orzoaia de Sus (inter-
secþia Parcului spre zona Cerceloiu),
Teiului, Trandafirului, Parcului, Cã-
prioarelor, Castanilor, Gladiolelor,
Viilor

 extinderea monitorizãrii video a
oraºului în special în intersecþiile mari,
intrãrile în oraº ºi în toate zonele unde
se aflã platformele de gunoi 

înfiinþarea de noi parcuri de joacã
pentru copii în cartierele oraºului 

 lucrãri de modernizare ºi ecolo-
gizare a Parcului Bellu, obiectiv intrat
de câteva luni în subordinea Primãriei
Urlaþi (aici vor fi create locuri pentru
picnic ºi agrement)

 continuarea modernizãrii sta-
dionului ºi a tuturor punþilor pietonale
din cartiere ºi peste Râul Cricov

 internet gratuit pentru tineri în
toate parcurile ºi zonele publice din
oraº prin introducerea unui sistem
WIFI

 realizarea unei zone de prome-
nadã în centrul oraºului, modernizarea
Pieþei Centrale.

 reabilitarea bisericii de lemn de
pe Valea Seman cu Hramul “Adormirea
Maicii Domnului”, precum ºi sprijinirea
lucrãrilor de modernizare la toate
lãcaºurile de cult de pe raza oraºului
Urlaþi.

Proiecte ample de dezvoltare pentru 2021, 
pe raza oraºului Urlaþi 

Marian Mãchiþescu, Primarul Oraºului Urlaþi:
“Vã mulþumesc cã mi-aþi fost alãturi în toate
proiectele ºi sã ne reîntâlnim cu bine în 2021!”
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