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Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 

al oraºului Urlaþi în ºedinþele din luna iulie 2020
Inspector,

Diana RÃDUCANU

1. Hotãrârea nr.50/01.07.2020
privind aprobarea trecerii unor
terenuri din domeniul privat în
domeniul public al Oraºului Urlaþi
ºi alipire 4 loturi.

Hotãrâre adoptatã de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în ºedinþa
extraordinarã din 3 iulie 2020:

1. Hotãrârea nr.51/03.07.2020
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2020.

Hotãrâre adoptatã de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în ºedinþa
extraordinarã din 12 iulie 2020:

1. Hotãrârea nr. 52/12.07.2020 cu
privire la aprobarea participãrii la
„Programul privind sprijinirea efi-

cienþei energetice ºi a gestionãrii
inteligente a energiei în infrastructura
de iluminat public” cu proiectul
”SPRIJINIREA EFICIENÞEI ENERGE-
TICE ªI GESTIONAREA INTELIGENTÃ
A ENERGIEI IN INFRASTRUCTURA
DE ILUMINAT PUBLIC URLAÞI”.

Hotãrâre adoptatã de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în ºedinþa
extraordinarã din 20 iulie 2020:

1. Hotãrârea nr. 53/20.07.2020

privind aprobarea documentaþiei

P.U.Z. «SCHIMBARE PARÞIALÃ DESTI-

NAÞIE TEREN DIN ZONÃ SPAÞII

VERZI PARÞIAL ÎN ZONA INSTITUÞII

ªI SERVICII (S=5797 mp) ªI PARÞIAL

ÎN SUBZONA DOTÃRI SPORTIVE

PENTRU AMPLASARE CREªÃ ªI

BAZIN ÎNOT (Sst=21044 mp).

Hotãrâri adoptate de Consiliul
Local al oraºului Urlaþi în ºedinþa
ordinarã din 27 iulie 2020:

1. Hotãrârea nr.54/27.07.2020
pentru aprobarea Raportului privind
activitatea desfãºuratã de cãtre asis-
tenþii personali din Oraºul Urlaþi în
semestrul I al anului 2020.

2. Hotãrârea nr.55/27.07.2020
pentru aplicarea la nivelul U.A.T.
Oraºul Urlaþi a prevederilor Art.XVII
din Ordonanþa de Urgenþã a
Guvernului nr.69/2020 pentru modifi-
carea ºi completarea Legii nr.227/2015
privind Codul fiscal, precum ºi pentru
instituirea unor mãsuri fiscale.

3. Hoãrârea nr. 56/27.07.2020
privind reaprobarea documentaþiei
tehnico-economice - Studiu de fezabi-
litate ºi a indicatorilor  tehnico-eco-
nomici  pentru obiectivul PROIECT
INTEGRAT „ÎMBUNÃTÃÞIREA

CALITÃÞII VIEÞII POPULAÞIEI ÎN
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL PRAHO-
VA”, Activitatea A – ÎMBUNÃTÃÞIREA
SERVICIILOR EDUCAÞIONALE - „CON-
STRUCÞIA, MODERNIZAREA ªI
DOTAREA INFRASTRUCTURII EDU-
CAÞIONALE PENTRU EDUCAÞIA TIM-
PURIE ANTEPREªCOLARÃ (CREªÃ)
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL PRAHO-
VA”, Activitatea B – ÎMBUNÃTÃÞIREA
SERVICIILOR PUBLICE URBANE -
„CONSTRUIRE PARC STRADA MIHAI
VITEAZU, ORAªUL URLAÞI,
JUDEÞUL PRAHOVA”.

La solicitarea apicultorilor,
guvernul a pre-
lungit pânã la 
1 septembrie
(iniþial, era 
1 august) ter-
menul de
depunere a
documentelor
legate de
”raþionalizarea
transhumanþei/stupãritului pas-
toral”, pentru încasarea sprijinului
financiar prin Programul naþional 
apicol. 

Este vorba de copia buletinului
de analize fizico-chimice/reziduuri
care sã ateste calitatea mierii ºi
copia cãrþii de identitate a remorcii
apicole.

Apicultorii au motivat cã nu se
pot încadra în termenul iniþial pen-
tru efectuarea analizelor amintite ºi
achiziþionarea de mijloace de trans-
port apicol fãrã autopropulsie
(remorci ºi mijloace de
încãrcare/descãrcare a stupilor în
pastoral), din cauza capacitãþii
reduse a laboratoarelor de a efec-
tua analizele respective, dar ºi a
restricþiilor impuse de prevenirea
rãspândirii coronavirusului.

Reamintim cã sprijinul financiar
alocat prin Programul naþional api-
col 2020-2022 este în valoare de
150.628.000 lei, astfel: 50.210.000 lei
- pentru 2020; 50.232.000 lei - pen-
tru 2021 ºi 50.186.000 lei - pentru
2022.

Guvernul vine 
în sprijinul 

apicultorilor

Pe meleagurile
Urlaþiului au trecut marii
domnitori Mihai Viteazu ºi
Constantin Brâncoveanu.
Acesta din urmã a preþuit
frumuseþea ºi liniºtea
locurilor, precum ºi vi-
nurile nobile din podgori-
ile urlãþene într-atât de
mult, încât, de multe ori, 
a ales sã poposeascã la
crama sa din Urlaþi.

Situat pe celebrul Drum
al Vinului, oraºul Urlaþi
este înconjurat de
dealurile din vestita 
podgorie Dealu Mare, ca o
adevãratã fortãreaþã, iar pe
lângã atractivitatea sa
geograficã frumuseþea îi

este conferitã de comorile
sale ascunse, respectiv
monumentele istorice. 

Oraºul a fost descoperit
ca ºi zonã de recreere ºi
odihnã de vechile familii
boiereºti din secolul XIX,
care ºi-au construit aici
conace, unde sã locuiascã
pe perioada verii ºi a cule-
sului strugurilor. 

Însetat de natura ºi de
licoarea de “parfum dum-
nezeiesc” din vii, turistul
pãºeste în Urlaþi dornic sã-l
cunoascã. 

Oraºul este situat în
partea de sud-est a
României, în sud-estul
judeþului Prahova, la 22 km
de Municipiul Ploieºti,
reºedinþa judeþului
Prahova, ºi la 81 km de

Bucureºti. 
Oraºul Urlaþi

cuprinde, pe lângã
centru, alte 15

zone adiacente.
Strãzile-

cartiere
pornesc

ca

niºte raze, din centrul pro-
priu-zis: Arioneºtii Noi ºi
Vechi, Cherba, Jercãlãi,
Mãrunþiº, Orzoaia de Sus ºi
Orzoaia de Jos, Schiau,
Valea Bobului, Valea
Crîngului, Valea Mieilor,
Valea Nucetului, Valea
Pietrii, Valea Seman ºi
Valea Urloii.

Calea de acces în locali-
tate este DN 1B Ploieºti -
Buzãu, din Albeºti
Paleologu, la o distanþã de
4 Km, pe DJ 102 C. Oraºul
este situat la o distanþã de
6 Km de Gara Cricov.

“Împreunã dezvoltãm
oraºul Urlaþi”

Dezvoltarea turismului,
creºterea circulaþiei turis-
tice ºi dezvoltarea suste-
nabilã a industriei turistice
locale ºi regionale sunt
câteva dintre obiectivele
stabilite în ºedinþele
Consiliului Local
Urlaþi. 

Aceste proiecte vor fi
implementate prin pro-
movarea resurselor turis-
tice ale oraºului Urlaþi,
sursa de culturã, dar ºi
prin intermediul istoriei ºi
frumuseþilor naturale ale
meleagurilor Vãii
Cricovului.

Obiectivul principal al
acestui proiect este de a
genera un ansamblu de
activitãþi de promovare ºi
marketing al potenþialului
turistic ºi economic al
obiectivelor identificate în
oraºul Urlaþi. 

Se are în vedere
punerea în valoare a aces-
tora în scopul creºterii cir-
culaþiei turistice în zonã,
de a contribui la dez-
voltarea ºi consolidarea
turismului intern.

Situat pe Valea Cricovului Sãrat, Urlaþiul este un
oraº al cãrui istoric se pierde în colbul vremilor tre-
cute. Oraºul a fost menþionat, pentru prima datã, încã
din prima jumãtate a secolului al XVI- lea, într-un
hrisov semnat de Neagoe Basarab la data de 16 mar-
tie 1515, prin care voievodul întãrea mai multe ocine
mãnãstirii Snagov ºi în care printre “jurãtori” 
(nn - martori) se afla ºi boierul “Oancea din Urlaþi”.

Împreunã pentru dezvoltarea oraºului Urlaþi!
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Ca urmare a creºterii numãrului

de îmbolnãviri cu noul coronavirus,

purtatul mãºtii de protecþie a

devenit o mãsurã obligatorie. Nu în

ultimul rând, trebuie sã purtãm

masca ºi pentru ca efortul tuturor 

sã nu fi fost în zadar. 

Cum folosim masca de protecþie, 
vã reamintim în cele ce urmeazã:

înainte de a vã pune masca,
spãlaþi-vã pe mâini cu sãpun ºi apã sau
folosiþi gel antibacterian pe bazã de
alcool

 acoperiþi-vã gura ºi nasul cu masca
ºi asiguraþi-vã ca nu existã decalaje între
faþã ºi mascã

evitaþi sã atingeþi masca pe timpul
folosirii. Dacã totuºi faceþi acest lucru,
spãlaþi-vã mâinile înainte cu apã ºi sãpun
sau gel antibacterian pe bazã de alcool

 înlocuiþi masca cu una nouã dacã
aceasta se umezeºte. Nu reutilizaþi
mãºtile de unicã folosinþã!

 pentru a scoate masca - NU
atingeþi partea din faþã a mãºtii, o puteþi
da jos din spate! Aruncaþi imediat masca
la coºul de gunoi ºi spãlaþi-vã pe mâini cu
apã ºi sãpun sau cu gel antibacterian pe
bazã de alcool. 

Purtaþi mascã, 
fiþi responsabili 
în continuare!

Ghiºeu Unic în Ploieºti pentru eliberarea
actului de identitate 
în regim de urgenþã

Pentru o eficientizare a serviciilor 
publice, începând cu 3 august 2020 a fost
deschis Ghiºeul Unic de la nivelul Direcþiei
Judeþene de Evidenþã a Populaþiei Prahova. 

Astfel, celor care solicitã actul de identi-
tate în regim de urgenþã, dupã o progra-
mare la numãrul de telefon 0244.302.347,
acesta li se poate emite chiar ºi în 24 de
ore. 

Cetãþenii care apeleazã la Ghiºeul Unic,
aflat în Ploieºti pe strada Vasile Lupu, în sediul
IJP Prahova, trebuie sã prezinte în susþinerea
cererii lor documente justificative care se
referã la:

motive medicale
 deplasare urgentã în altã localitate

sau în altã þarã
 susþinerea unor concursuri de

admitere sau examene
 efectuarea unor operaþiuni notariale/

bancare

Noile modificãri aduse legii
pentru protecþia ºi promovarea
drepturilor pentru persoanele cu
handicap au mãrit considerabil
amenzile pentru cei care ocupã
locurile de parcare marcate ca
fiind destinate persoanelor cu
dizabilitãþi. 

Legea nr. 145/2020, ale cãrei
prevederi se aplicã începând din 25
iulie 2020, stabileºte cã cei care
parcheazã pe locurile pentru per-
soanele cu dizabilitãþi riscã
amenzi cuprinse între 2.000 ºi
10.000 de lei. 

De asemenea, în noua lege se
prevede ºi ridicarea mijlocului de
transport de pe locul de parcare
respectiv! 

Potrivit Legii nr. 145/2020, con-
statarea contravenþiilor ºi aplicarea
amenzilor celor care ocupã un loc
de parcare destinat persoanelor cu
handicap se fac de cãtre agenþii de
circulaþie sau de cãtre personalul
de control cu atribuþii în acest sens. 

Card-legitimaþie pentru 
parcare gratuitã

Persoanele cu dizabilitãþi vor
putea alege între gratuitatea pe
transportul public ºi decontarea
carburantului pentru maºina pro-
prie.Trebuie respectate, însã, niºte 
limite anuale pentru decontare - de
1.500 de lei, respectiv 750 de lei, în
funcþie de gradul de handicap. De
asemenea, noile reglementãri pre-
vãd faptul cã rovinieta de drum ºi
parcarea sunt gratuite pentru per-
soanele cu dizabilitãþi. Cardul-legi-
timaþie are valabilitate pe întreg
teritoriul României.  

ATENÞIE unde parcaþi maºina, riscaþi AMENZI MARI!

În Urlaþi nu vor mai fi probleme cu apa!
Pentru cã s-au spus ºi s-au

scris multe, în special în mediul
“online”, referitor la problemele
cu distribuþia apei în oraº, sun-
tem în mãsurã sã vã prezentãm
un proiect pentru liniºtea ºi
creºterea calitãþii vieþii locuito-
rilor. 

Acest proiect, care va fi derulat
în parteneriat cu Hidro Prahova, va
rezolva în totalitate aceste neajun-
suri care au devenit prilej pentru
unii de a formula acuze, nejustifi-
cate, la adresa autoritãþilor publice
locale. 

Aºadar, este vorba despre înfi-
inþarea unui front nou de captare a
apei “Albeºti Paleologu - Dum-
brava”, care presupune o staþie
nouã de tratare ºi conducte de
aducþiune pentru alimentarea cu
apã a localitãþilor Albeºti Paleologu,
Dumbrava, Drãgãneºti, Mizil, Baba
Ana, Fântânele ºi Vadu Sãpat.
Vorbim de 16 foraje, la o adâncime

de 55 de metri, ºi alte 8 la o
adâncime de 150 de metri. 

Proiectul include ºi 2 rezer-
voare de înmagazinare a apei, fie-
care de 2.500 metri cubi, plus con-
ducte de aducþiune. 

Aceste lucrãri vor alimenta
exclusiv localitãþile menþionate mai
sus, urmând ca Oraºul Urlaþi sã
rãmânã SINGUR pe reþeaua actualã
de la Bãlþeºti!! 

Astfel, se va elimina inconve-
nientul opririi sau raþionalizãrii
apei pe raza oraºului Urlaþi. S-a exe-
cutat deja SF-ul (nn- studiul de fe-
zabilitate) pentru programul ce va
fi derulat cu fonduri europene,
urmând ca în cel mai scurt timp sã

fie organizatã licitaþia pentru
proiectare ºi execuþie a proiectului
- realizat prin intermediul POIM -
Programul Operaþional Infrastruc-
turã Mare. 

Rezolvarea imediatã 
a situaþiei: forarea 
a 3 puþuri noi la
Bãlþeºti!

Pentru ca situaþia sã revinã
rapid la normal, pânã la finalizarea
proiectului de mai sus, Primarul
Marian Mãchiþescu a obþinut promi-
siunea Hidro Prahova în solu-
þionarea urgentã a problemelor
legate de distribuþia apei în oraº. 

“Am purtat deja discuþii cu dl
Semcu, directorul Hidro Prahova,
care a fost de acord cu forarea ime-
diatã a unui numãr de 3 puþuri în
zona Bãlþeºti - special pentru ali-
mentarea cu apã a Urlaþiului”, 
ne-a informat Primarul Marian
Mãchiþescu.  

Ziua Imnului naþio-
nal al României -
“Deºteaptã-te
române!”, simbol al
unitãþii Revoluþiei
Române de la 1848,
este sãrbãtoritã an
de an la 29 iulie. În
aceastã zi, în anul
1848, “Deºteaptã-te
române!” a fost cântat
pentru prima datã ofi-
cial în Parcul Zãvoi din
Râmnicu Vâlcea.

La originea Imnului
naþional al României
se aflã poemul patrio-
tic “Un rãsunet”, scris
de Andrei Mureºanu,
ºi publicat pentru
prima datã în numãrul
25 din 21 iunie 1848 al
suplimentului “Foaie

pentru minte, inimã ºi
literaturã” - pe o
melodie culeasã de
Anton Pann. 

Ziua Imnului
naþional al României a
fost instituitã în anul
1998, prin Legea nr.
99/1998, care prevede
cã aceastã zi va fi mar-
catã de cãtre
autoritãþile publice ºi
de cãtre celelalte insti-
tuþii ale statului prin
organizarea unor pro-
grame ºi manifestãri
cultural-educative cu
caracter evocator ºi ºti-
inþific (în spiritul
tradiþiilor poporului
român), precum ºi
prin ceremonii mi-
litare.

Ziua Imnului naþional, marcatã prin lege
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 20 de lei/placã tip A - plãci
normale, cu dimensiunile
110x520 mm, folosite pentru
toate autovehiculele;
 23 de lei/placã tip B - plãci

de formã dreptunghiularã, cu
dimensiunile 200x340 mm,
folosite la vehiculele 4x4 sau pen-
tru partea din spate a remorcilor;
17 lei/placã tip C - plãci cu

dimensiunile 130x240 mm, folosite
doar pentru motociclete;
 45 de lei/operaþiune -

atribuire numãr preferenþial;
 30 de lei/operaþiune - pãstrare

numãr, înainte de înstrãinarea
vehiculului.

Ca urmare a recentelor
schimbãri ale legislaþiei
privind operaþiunile de
autorizare provizorie a
vehiculului, au intervenit ºi
unele modificãri legate de
documentele necesare în
momentul prezentãrii, de
cãtre persoanele interesate,
la ghiºeul Direcþiei regim
permise de conducere ºi
înmatriculare a vehiculelor. 

Documente:
 Cererea-tip a solici-

tantului  
 Copia contractului de

asigurare de rãspundere
civilã auto obligatorie
(RCA), încheiat pe numele
proprietarului vehiculului,

în termenul de valabilitate al
acestuia  

Documentul care
atestã dreptul de proprie-
tate al solicitantului asupra
vehiculului, în original ºi
copie  

 Documentele de
înmatriculare eliberate de
autoritãþile strãine, în cazul
vehiculului care a mai fost
înmatriculat în alt stat, în
original ºi copie. În lipsa
acestor documente, auto-
rizarea provizorie pentru
circulaþie se va efectua pen-
tru o perioadã de maximum
5 zile, dar care nu poate
depãºi data la care expirã 
asigurarea RCA  

Actul de identitate al
solicitantului, în original ºi

copie. În cazul persoanelor
juridice vor fi depuse docu-
mentele care sã ateste
dobândirea personalitãþii
juridice, denumirea ºi 
sediul, în copie (de exem-
plu: certificatul de înregis-
trare la Registrul Comer-
þului), precum ºi împuterni-
cirea reprezentantului legal
al acestora  

 Dovada plãþii con-
travalorii autorizaþiei de cir-
culaþie provizorie - 13 lei.
Aceasta se poate achita în
numerar la ghiºeu, odatã cu
depunerea celorlalte docu-
mente  

Dovada plãþii con-
travalorii plãcuþelor de
înmatriculare cu numãrul
provizoriu, care se poate

achita la ghiºeu, odatã cu

depunerea celorlalte do-

cumente 

Copia declaraþiei

vamale, dupã caz, pentru

vehiculele achiziþionate din

afara UE, pentru care se

solicitã autorizarea de circu-

laþie provizorie pentru o

perioadã mai mare de 30 de

zile sau pentru perioade

care, cumulate, depãºesc 30

de zile 

 Procurã specialã 

autentificatã de notarul

public, în cazul în care 

documentele amintite se

depun de cãtre o altã per-

soanã decât titularul.

Noile documente necesare eliberãrii autorizaþiei 
de circulaþie provizorie a vehiculului

Tarifele plãcuþelor 
de înmatriculare 
cu numere provizorii:

Ana Pauker a participat activ la

procesul de impunere în România a

comunismului prin crimã ºi teroare.

Fiica unui haham (mãcelar) evreu

din Vaslui, Ana Pauker intrã din

tinereþe în miºcarea comunistã fiind o

militantã activã.
Este arestatã de mai multe ori, gã-

sindu-ºi refugiul în Uniunea Sovieticã
unde ajunge consiliera lui Stalin pe
probleme româneºti. 

Nici mãcar moartea prin executare
a soþului ei Marcel Pauker, ordonatã
de sovietici, nu-i clinteºte convingerile
comuniste.

Revine în România în 1944 în uni-
forma armatei sovietice, fiind impusã
la conducerea Partidului Comunist ca
Secretar General, funcþie prin care
impune guvernul  Dr. Petru Groza la 6
martie 1945. Era denumitã "Stalin cu
fustã". A ajuns în demnitãþi impor-
tante  - ministru de externe, viceprim-
ministru, fiind prima femeie din lume
cu aceste funcþii.

"Ana, Luca ºi cu Dej au bãgat
spaima`n burgheji" - era  sloganul
care circula  în anii ‘50, urmare a
regimului de teroare impus în þarã.

În 1952 este exclusã din toate
funcþiile, urmare a luptelor interne
din Partidul Comunist.

În toamna anului 1945, vestita ºi
temuta Ana Pauker, aflatã 
într-un periplu propagandistic co-
munist în Prahova, ajunge ºi în
Urlaþi. 

Primar era doctorul Ion Georgescu.
Un obiectiv important al descinderii
era starea de spirit muncitoreascã,
schela petroliferã fiind un obiectiv
important.

Dupã vizitã, primarul o invitã la
masã, la locuinþa proprie (lângã
Protoerie). Ana Pauker, o femeie cor-
polentã ºi lacomã, apreciazã în mod
deosebit preparatele fãcute ºi servite
la masã de LINA ,,femeia bunã la
toate” în gospodãria primarului. Aºa
de mult i-au plãcut, mai ales prãji-
turile, încât aproape a ordonat sã
plece cu Lina la Bucureºti sã-i 
devinã bucãtãreasã personalã.

Ca sã o scape pe biata Lina (o
femeie de altfel neºtiutoare de carte,
dar extraordinar de vrednicã ºi pri-
ceputã), dr. Georgescu inventeazã o
grea suferinþã a mamei nefericitei sluj-
nice ºi care trebuia îngrijitã de fiicã. 

Promite cã dupã însãnãtoºirea
mamei, o va trimite pe LINA, la
Bucureºti. Aºa a rãmas LINA, care nu
voia în ruptul capului sã plece, în
URLAÞI. 

A trãit din muncã cinstitã ºi a
bucurat multã lume cu cozonacii, tor-
turile sau ruladele inegalabil de gus-
toase. Nu avea reþetã, le fãcea din
mintea ei.

Urlaþiul de altãdatã

ANA PAUKER LA URLAÞI
Începutul lunii august a coincis cu

un eveniment de tristã amintire pen-
tru poporul nostru. Pe 9 august a fost
asasinat unul din cei mai mari
români din toate timpurile: Voievodul
Mihai Viteazul (1558-1601). 

Rãmas de mic fãrã tatã, acesta a cres-
cut cu unchiul sãu, monah la Muntele
Athos - unde, printre cãlugãri, a primit o
educaþie aleasã ºi s-a întãrit cu Duhul. Se
spune cã domnitorul îºi petrecea nopþile
citind Psaltirea, iar unii istorici susþin
chiar cã o ºtia pe de rost. 

Mihai Viteazul este cel care a unit
(la 1600) cele 3 regiuni care alcãtuiesc
România de astãzi: Þara Româneascã,
Ardealul ºi Moldova. Ca Domn al þãrii
Româneºti, a fost ctitor de lãcaºuri sfinte,
aparãtor al credinþei ortodoxe dar mai
ales unul dintre cei mai aprigi luptãtori
împotriva otomanilor. “Mã liberez în
faþa lui Dumnezeu ºi a voastrã de
toate îndatoririle ºi închinãciunile de
pânã acum. O viaþã avem, români, ºi o
cinste; deºteptaþi-vã, cã am dormit
destul!”, a fost îndemnul marelui
voievod. Pe o carte a Sfântului Paisie de la
Neamþ s-a gãsit consemnat: “Mihai
Viteazul, rob al lui Dumnezeu ºi Sfânt”. 

Osemintele frumos mirositoare ale
voievodului au fost descoperite în mod
miraculos la Mãnãstirea Plãviceni, din
lunca Oltului, în anul 2010.

Din viaþa Domnitorului învãþãm sã
ne rugãm cum a fãcut-o el în toatã viaþa
sa, sã mãrturisim ºi sã apãrãm cu orice
preþ ortodoxia atacatã, azi, ºi din interior
ºi din afarã, sã ne pocãim aºa cum
umbla el cu duhovnicul lângã dânsul în
toate luptele, sã trãim în unitate ºi sã
murim creºtineºte cu rugãciunea pe
buze ºi în inimã. 

Sã ne cinstim înaintaºii!

Marele Voievod
Mihai Viteazul
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Veste uriaºã pentru oraºul Urlaþi: Spitalul Orãºenesc

a fost reîncadrat în categoria II-a de acreditare!
Graþie unei munci titanice 

ºi a unei implicãri totale a celor
responsabili de acest proiect,
Spitalul Orãºenesc Urlaþi ºi-a 
diversificat constant serviciile ºi,
mai ales, ºi-a îmbunãtãþit semni-
ficativ calitatatea actului medical
pus în slujba celor care îi trec 
pragul cu diverse probleme. 

Începutul de august a venit cu o
veste extraordinarã pentru auto-
ritãþile publice locale dar, mai ales,
pentru Elena-Rita Cismaº - mana-
gerul Spitalului Orãºenesc Urlaþi. 

Astfel, spitalul din oraºul nostru a
fost reîncadrat din categoria V-a în ca-
tegoria II-a de acreditare - graþie
ordinului nr. 264/04.08.2020 semnat
de cãtre secretarul de stat Vasile
Cepoi, preºedintele Autoritãþii Naþio-
nale de Management al Calitãþii în
Sãnãtate (ANMCS). 

Noua treaptã de acreditare vine
dupã o perioadã de 4 ani în care atât
Primarul Marian Mãchiþescu, cât ºi
tânãra ºi ambiþioasa echipã a spitalu-
lui, coordonatã de cãtre dna Elena-
Rita Cismaº, au fãcut tot ce le stã în
puteri pentru a reda instituþiei o
nouã identitate ºi de a le oferi oame-
nilor un act medical de înaltã þinutã
profesionalã. De la ruina din trecut,
astãzi putem vorbim de un spital
modern, dotat cu aparaturã de
ultimã generaþie ºi cu personal
super-calificat ºi instruit dupã
ultimele norme ºi cerinþe. 

Vestea reîncadrãrii Spitalului
Orãºenesc Urlaþi în categoria II-a de
acreditare a fost datã chiar de cãtre
managerul instituþiei, într-o postare
pe pagina oficialã a spitalului. 

“Acum 4 ani, împreunã cu o
echipã tânãrã ºi ambiþioasã am
pornit la un drum lung ºi
anevoios, acela al acreditãrii.
Dupã multã muncã depusã, cu
ambiþie ºi perseverenþã, azi unul
din obiectivele majore ale Spi-
talului Orãºenesc Urlaþi a fost
atins. 

Printr-o participare permanen-
tã, întregul colectiv format atât din
angajaþi, cât ºi din colaboratori, cu
o susþinere permanentã a admin-
istraþiei publice locale, ºi-au vãzut
eforturile rãsplãtite. În acest
moment suntem printre puþinele
unitãþi medicale acreditate în cate-
goria II-a, categorie care ne face
cinste ºi, în acelaºi timp, ne mo-
tiveazã pentru a menþine perma-
nent standardele pe care le-am
atins ºi, de ce nu, pentru a le îm-
bunãtãþi. 

Mulþumesc tuturor celor care
au participat activ pentru obþine-
rea acestei acreditãri!”

Manager, Gabi Cismaº”

Aceastã recunoaºtere este o
dovadã în plus cã, la Urlaþi, auto-
ritãþile publice locale ºi ambiþioasa
echipã de la Spitalul Orãºenesc alcã-
tuiesc împreunã o echipã de nez-
druncinat - pusã în slujba cetãþeanu-
lui. Aceasta reprezintã cheia succe-
sului cãtre performanþã, modernism
ºi servicii medicale dintre cele mai
bune oferite populaþiei din toatã
Valea Cricovului, ºi nu numai. 

Ambrozia - una dintre cele mai nocive
plante, având un puternic efect alergen

Pe lângã pandemia de 
COVID-19 a venit ºi sezonul
ambroziei. 

Ambrozia este o plantã anualã,
perenã, prezentã în grãdini, în cul-
turile de cereale ºi de floarea-
soarelui respectiv în zonele lãsate
in paraginã (de aici denumirea
popularã: iarbã de paraginã) cum
ar fi pe marginea drumurilor ºi a
cãilor ferate, în apropierea dãrâmã-
turilor pe ºantierele de construcþii,
în zone unde s-a depozitat pãmânt
excavat, respectiv pe terenurile lip-
site de vegetaþie ºi prost întreþinute.

Persoanele care identificã pe
teren aceastã buruianã cu con-
secinþe grave asupra sãnãtãþii
sunt obligaþi, potrivit legii, SÃ O
STÂRPEASCÃ.   Potrivit HG 707/
2018, constituie contravenþie

nerespectarea prevederilor din
avertisment de cãtre pro-
prietarii sau deþinãtorii de te-
renuri, beneficiarii lucrãrilor de
construcþii, administratorii dru-
murilor publice, cãilor ferate,
cursurilor de apã, lacurilor,
sistemelor de irigaþii, ai ba-
zinelor piscicole ºi se sanc-
þioneazã cu amendã.

Ambrozia trebuie distrusã în
perioada cuprinsã între rãsãrire
ºi apariþia primelor inflores-
cenþe. 

În cazul reapariþiei focarelor de
infestare se recomandã efectuarea
repetatã a lucrãrilor de combatere
pe întreaga perioadã a anului,
evitându-se astfel apariþia inflo-
rescenþelor. 

COMUNICAT
Urmare a modificãrii O.U.G. nr.

158/2005 privind concediile ºi indem-
nizaþiile de asigurãri sociale de sãnãtate,
pacienþii diagnosticaþi cu boli infectocon-
tagioase, pentru care s-a impus mãsura
izolãrii,  pot beneficia retroactiv de eli-
berarea de cãtre medicii curanþi a certifi-
catelor de concediu medical pentru luna
în curs sau cea anterioarã. 

Începând cu data de 25.08.2020, dura-
ta de acordare a concediului ºi a indem-
nizaþiei pentru incapacitate temporarã
de muncã este mai mare în cazul unor
boli speciale ºi se diferenþiazã dupã
cum urmeazã:

a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani,
pentru unele boli cardiovasculare, sta-
bilite de Casa Naþionalã de Asigurãri de
Sãnãtate, cu acordul Ministerului
Sãnãtãþii;

b) un an si 6 luni, în intervalul ulti-
milor 2 ani, pentru SIDA ºi neoplazii, în
funcþie de stadiul bolii; 

c) pe toatã perioada de tratament,
pânã la vindecare, pentru tuberculozã.

Începând cu aceeaºi datã, per-
soanelor asigurate pentru concedii ºi
indemnizaþii de asigurãri sociale de sãnã-
tate le sunt asimilate stagiului de coti-
zare stagiile de asigurare atestate prin
intermediul formularului european
privind totalizarea perioadelor de asigu-
rare, eliberat de instituþia competentã la
care acestea au fost asigurate anterior, în
temeiul legislaþiei interne a unui stat
membru al Uniunii Europene, a Spaþiului
Economic European sau a Confederaþiei
Elveþiene, pentru care sunt incidente
prevederile legislaþiei europene aplica-
bile în domeniul securitãþii sociale. 

Casa de Asigurãri de Sãnãtate Prahova
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Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-

tru Agriculturã (APIA) a demarat pro-
cedurile pentru plãþile aferente aju-
torului de stat la motorina utilizatã în
agriculturã, pentru cantitãþile de
motorinã utilizate în perioadele 01.01. –
31.03.2020 (trimestrul I/ 2020). 

Valoarea ajutorului de stat la nivel
naþional, acordat sub formã de ram-
bursare ºi care urmeazã a fi plãtitã,
este de 103.382.895,00 lei pentru canti-
tatea de motorinã determinatã cu
acciza redusã de 67.747.593,034 litri
(trimestrul I/ 2020 cu valoare de
103.313.851,00 lei pentru o cantitate de
motorinã determinatã de 67.711.175,864
litri, diferenþa de 69.044,00 lei
reprezentând erori administrative an
anterior).

Valoarea nominalã a ajutorului
de stat pentru reducerea accizei la
motorinã pentru anul 2020 este de
1,5258 lei/ litru. Cantitãþile de
motorinã care beneficiazã de ajutor

de stat sunt aprobate prin Ordinul
MADR  nr. 212/ 28.07.2020.

Verificãri în teren 
pentru subvenþiile fermierilor

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pen-
tru Agriculturã Prahova (APIA
Prahova) informeazã cã a fost extras
eºantionul de control pentru Cam-

pania 2020, aferent schemelor de platã
pe suprafaþã, mãsurilor de dezvoltare
ruralã, schemelor de ajutor din sec-
torul zootehnic ºi eco-condiþionalitate
din cererea unicã de platã. 

În conformitate cu Ordinul
nr.175/23.06.2020, pentru modificarea
art.1 lit.c) din Ordinul ministrului agri-
culturii ºi dezvoltãrii rurale nr. 66/2020
privind stabilirea modalitãþii de coor-
donare a implementãrii schemelor de
plãþi directe ºi a ajutoarelor naþionale
tranzitorii care se aplicã în agriculturã,
Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru
Agriculturã are obligaþia ca în perioa-
da 1 iulie – 15 octombrie 2020 sã
efectueze controlul la faþa locului pen-
tru cererile unice de platã eºantionate
în acest scop. 

Controlul aferent al unor
obligaþii/cerinþe specifice se va efec-
tua, dupã caz, în iarna sau primãvara
anului urmãtor.

Pe data de 8 septembrie,
creºtinii sãrbãtoresc Naºterea
Maicii Domnului, cunoscutã ºi
drept Sfânta Maria Micã. 

Naºterea Maicii Domnului este sãr-
bãtoritã pe 8 septembrie atât de cãtre 
Biserica Ortodoxã cât ºi de cea
Catolicã.

Fecioara Maria s-a nãscut într-o fa-
milie de creºtini, Ioachim ºi Ana.
Pãrinþii ei, deºi înaintaþi în vârstã, s-au
rugat cu tãrie pentru a avea un copil. 

Pentru ca nu aveau copii, Ioachim
ºi Ana erau ironizaþi ºi batjocoriþi de
oameni, lipsa urmaºilor fiind conside-
ratã un blestem al lui Dumnezeu.
Totuºi, ei nu s-au rãzvrãtit împotriva

Domnului, nici nu au renunþat la viaþa
lor virtuoasã, ci s-au rugat în conti-
nuare, nãdãjduind în bunãtatea Sa.
Tradiþia spune cã în al cincizecilea an al
cãsãtoriei lor, Marele Preot de la
Templu le-a refuzat în public jertfa,
numindu-i "blestemaþi". Întristaþi, cei
doi s-au îndreptat spre casa lor din
Seforis ºi au hotãrât sã se retragã
fiecare în post ºi rugãciune. Ioachim 
i-a spus soþiei sale, Ana: 

"Pe mine nu mã îndeamnã inima sã
mai intru în casa mea, cãci noi suntem
urgisiþi de Dumnezeu. Iatã, eu mã duc
în munte ºi acolo voi posti ºi mã voi
ruga lui Dumnezeu, doar, doar se va
milostivi ºi ne va da ºi nouã un copil". 

Iar Ana a început sã se roage lui
Dumnezeu, promiþându-I cã de va
naºte fiu sau fiicã îi va închina Lui
pruncul cu toatã inima ºi-l va da sã slu-
jeascã în biserica slavei Sale. 

Tradiþia spune cã Îngerul Gavriil i-a
vestit cã ruga lor a fost ascultatã ºi cã
Dumnezeu le va da cel mai de preþ dar,
un prunc, ales al Domnului, pe care au
botezat-o Maria. 

Tot el le-a vestit cã acest prunc se
va umple de Duh Sfânt din pântecele
mamei sale ºi cã va fi un "vas ales lui
Dumnezeu" (Luca 1, 4-23).

Astfel, potrivit tradiþiei, când Maria
a împlinit trei ani, sfinþii Ioachim ºi Ana
au adus-o la templu, unde avea sã
rãmânã pânã la vârsta de 14 sau 15 ani.

Tradiþii ºi obiceiuri de
Naºterea Maicii Domnului

 Pe 8 septembrie, de Naºterea
Maicii Domnului, bãrbaþii nu meºteresc
ºi nu fac treabã în gospodãrie, iar
femeile nu cos ºi nu spalã rufe. 

Se spune ca rugãciunile adresate
Maicii Domnului în aceastã sfântã zi de
sãrbãtoare de cãtre cele care îºi doresc
un copil sunt mai ascultate ca oricând.

Naºterea Maicii Domnului repre-
zintã hotarul astronomic dintre varã ºi
toamnã, momentul în care se dã startul
lucrãrilor agricole de toamnã ºi mo-
mentul în care noul anotimp începe sã
îºi intre în drepturi.

Este ziua în care unele pãsãri pre-
cum rândunelele îºi pregãtesc cãlãtoria
spre þãrile calde, iar gâzele ºi reptilele
se retrag în pãmânt.

Este ziua în care plantele nu mai
sunt bune de leac ºi îºi pierd puterile
tãmãduitoare. 

Este ziua în care vremea începe
sã se strice, devenind capricioasã ºi
mai rãcoroasã, cum se întâmplã în
fiecare toamnã.

Se dã drumul culesului de vii, se
bat nucii pentru a avea rod bogat ºi
anul viitor, se jupoaie coaja ulmilor ºi
se dã startul târgurilor ºi iarmaroacelor
de toamnã.

8 septembrie  - Sfânta Marie Micã
Tuturor sãrbãtoriþilor

La mulþi ani 
cu sãnãtate 
ºi împliniri!

 De ce bãrbatul intrã primul 
în restaurant?

Este unul dintre puþinele locuri
unde “lipsã de politeþe” este o vir-
tute. Explicaþia este simplã. De regu-
lã, când se deschide uºa restauran-
tului, oamenii din local îºi vor
îndrepta privirile spre intrare.
Bãrbatul intrã primul, tocmai pen-
tru a feri femeia care îl însoþeºte, de
privirile indiscrete. La masã, bãr-
batul îi va oferi doamnei scaunul cu
spatele spre salã. Astfel, va putea
mânca liniºtitã, nederanjatã fiind de
privirile curioºilor.   

 De ce ridicã bãrbaþii pãlaria
atunci când salutã?

Descoperirea capului denotã în
sine un gest de smerenie ºi respect,
înfãþiºându-l pe omul dinainte aºa
cum este el, la statura cu care a fost
înzestrat. 

 De ce spunem “Noroc” sau
“Sãnãtate” atunci când cineva
strãnutã? 

Prezenþa acestui gest este con-
sideat unul de bunã credinþã.
Originile? Oarecum multiple. În
anul 77 d.Hr oamenii credeau cã
strãnutul cauzeazã pierderea sufle-
tului sau încetarea bãtãilor inimii,
aºa cã “Fii binecuvântat!” (“Noroc,
sãnãtate” la romani) era folositã ca
o formulã menitã sã previnã aceste
nenorociri. 

În plus, în vremurile de demult,
medicina era rudimentarã ºi o ast-
fel de urare avea o însemnãtate
mult mai mare decât astãzi, fiind
înzestratã, în conºtiinþa oamenilor,
cu puteri oarecum vindecãtoare.   

ªTIAÞI....

Trãim o vreme în care este la
ordinea zilei sã curãþãm ºi sã dezinfec-
tãm totul (poate chiar exagerat, une-
ori..) V-aþi întrebat, însã, cum aþi putea
sã vã “dezinfectaþi” mintea de tiparele
toxice ale neputinþei, insuficienþei ºi
bolii? 

Renumitul medic Caroline Leaf a
petrecut ultimii 30 de ani cercetând
conexiunea minte-creier, natura
sãnãtãþii mintale ºi formarea memo-
riei. De-a lungul anilor de practicã
clinicã, ea a ajutat sute de mii de
oameni sã înveþe cum sã-ºi foloseascã
mintea pentru a se detoxifica ºi a-ºi
“creºte” creierul pentru a reuºi în
fiecare domeniu al vieþii lor, inclusiv
la ºcoalã, universitate sau la locul de

muncã. Dr. Caroline Leaf a studiat cu
precãdere modul în care creierul se
poate schimba cu aportul direcþionat
al minþii (neuroplasticitate). 

Reputatul medic a întocmit 
ºi o listã cu sfaturi extrem
de utile, cum ar fi:

• evitaþi sursele de informare ne-
gative, toxice - fie cã este vorba despre
televiziune, social-media sau oameni
“alarmiºti”, cãrora le place sã
împrãºtie veºti catastrofale

• cãutaþi compania oamenilor po-
zitivi, curajoºi ºi tonici! Oamenii
aceºtia existã ºi chiar doresc sã ajute,
doar trebuie sã vreþi sã îi vedeþi

• faceþi miºcare ºi sport. 
Sportul nu este o “fiþã” de secol

XXI, ci o modalitate gratuitã în care vã
detoxifiaþi creierul, permiþându-i inclu-
siv sã producã anumite substanþe care
favorizeazã crearea de neuroni noi

• verificaþi ce mâncaþi, în definitiv
rãmâne actualã axioma din antichi-
tate: “Hrana sã îþi fie medicamentul ºi
medicamentul sã îþi fie hrana”

• Fiþi atenþi la gândurile voastre!
Semeni un gând, vei culege o faptã;
semeni o faptã, vei culege un obicei;
semeni un obicei, vei culege un carac-
ter; semeni un caracter, vei culege un
destin!

Sã fiþi sãnãtoºi în toate!

(pagina Dr Caroline Leaf)

Creierul poate fi educat ºi “dezinfectat”

APIA a demarat plãþile ajutorului de stat pentru motorinã



GAZETA de URLAÞI7

Berbec 
În ceea ce îi priveºte pe

nativii Berbec, luna sep-
tembrie vine cu schimbãri
pe planul sentimental. O
persoanã din trecut rea-
pare în viaþa lor ºi poate de
data asta mai daþi o ºansã
relaþiei.

Taur
În cazul nativilor Taur,

luna septembrie este una
destul de dificilã, în ideea
în care aºteptãrile conform
cãrora îºi vor cãpãta inde-
pendenþa nu se vor înde-
plini întocmai, cel puþin nu
atât de repede pe cât au
estimat. 

Gemeni
Pentru nativii Gemeni

urmeazã o perioadã fru-
moasã pentru relaþia de
cuplu, în sensul cã fie voi,
fie partenerul ia iniþiativa
spre a conduce relaþia din
prezent cãtre pasul cel
mare. Din toamnã existã o
predispoziþie pentru a
accede la viaþa de familie,
pentru a încununa senti-
mentele din prezent.

Rac
Nativii Rac purced pe

un nou drum în luna sep-
tembrie, un drum aflat în
lucru, în sensul cã încep o
perioadã de formare profe-
sionalã, adicã un nou ciclu
de studii, un curs de per-
fecþionare. De asemenea,

sunt ºanse mari sã îºi
gãseascã jumãtatea.

Leu
ªi pentru nativii Leu

este o lunã în care se vor
produce schimbãri neaº-
teptate însã cãrora trebuie
sã li se conformeze. Mai
precis, o ofertã de lucru pe
care au evitat-o din rãspu-
teri cu gândul cã existã
ºanse ºi au timp sã caute
ceva mai bun devine,
începând cu luna septem-
brie, oferta lor principalã. 

Fecioarã
Luna septembrie îi

gãseºte pe nativii Fecioarã
mult mai împãcaþi, dupã o
varã în care au tras pentru
a-ºi realiza câteva dorinþe.
Schimbãrile de care au
parte nativii Fecioarã sunt
mai mult schimbãri la nivel
de atitudine, complet neaº-
teptate. 

Balanþã
În ceea ce îi priveºte pe

nativii Balanþã, întâmpinã o
schimbare de atitudine.
Luna septembrie îi gãseºte
mai responsabili, mai mun-
citori ºi mult mai dornici de
a-ºi îmbunãtãþi condiþia
socialã, confortul casei. În
plus, se îmbunãtãþesc relaþi-
ile cu familia, poate vã
împãcaþi cu un membru cu
care aþi fost supãrat.

Scorpion
Nativii

Scorpion întâm-
pinã schim-
bãri majore
pe planul
sentimen-
tal. Poate
chiar vi se
aprind cãl-
câiele dupã
cineva ºi sun-
teþi motivaþi sã 
profitaþi 
de circumstanþe. Existã
ºanse mari ca relaþiile
închegate în luna septem-
brie sã fie unele de duratã.

Sãgetãtor
ªi pentru nativii Sãge-

tãtor, luna septembrie este
o lunã foarte bunã, în sen-
sul cã încep sã lucreze pen-
tru ei, încep sã punã bazele
unor proiecte personale –
se extind sau încep propria
lor afacere. Este un drum
lung însã cu siguranþã
presãrat cu satisfacþii ce vã
vor ajuta sã vã menþineþi
motivaþi. 

Capricorn
În ceea ce îi priveºte pe

nativii Capricorn, urmeazã
o datã cu luna Septembrie
o perioadã foarte beneficã,
în sensul cã se produc
schimbãri pe plan emo-
þional, în principal, care îi
ajutã sã ia decizii ºi sã îºi
aºeze viaþa în funcþie de
asta. Unii dintre nativi s-ar 

putea sã constate cã relaþia
nu le mai satisface nevoile,
iar unii pot simþi cã este
momentul sã facã pasul cel
mare.

Vãrsãtor
Pentru nativii Vãrsãtor,

luna septembrie este foarte
generoasã pe planul profe-
sional ºi pe cel personal, în
sensul cã vor obþine cele
mai valoroase realizãri în
decursul acestei luni. Noro-
cul le surâde ºi cumva gã-
sesc un loc de muncã
foarte bun, ceva la care este
foarte posibil sã fi aspirat
de mult.

Peºti
Nativii Peºti sunt, de

asemenea, favorizaþi de
activitatea astrologicã, în
sensul cã dobândesc mai
multã înþelepciune ºi rãb-
dare, care le sunt de folos
sã îºi punã viaþa în ordine.
Poate te implici într-un
proiect profesional sau
poate faci ceva mai mult
pentru tine ºi începi un pro-
gram de sport.

HOROSCOP SEPTEMBRIE 2020

În vederea protejãrii sãnãtãþii anga-
jaþilor, în perioadele cu temperaturi
extreme (peste 37 grade Celsius sau de-
pãºirea pragului valoric temperaturã-
umiditate), Inspectoratul Teritorial de
Muncã (ITM) Prahova le recomandã
firmelor sã asigure mãsurile impuse de
OUG nr. 99/2000. 

Iatã câteva dintre acestea: redu-
cerea intensitãþii ºi a ritmului activi-
tãþilor fizice; asigurarea ventilaþiei la
locul de muncã; alternarea perioadelor
de lucru cu cele de repaus, în locuri
umbrite ºi curenþi de aer; asigurarea a câte
2-4 litri de apã mineralã/persoanã/schimb;
asigurarea de duºuri. 

Actul normativ menþionat mai prevede
cã angajatorii care nu pot asigura condiþi-
ile mai sus prezentate, de comun acord cu
reprezentanþii aleºi ai salariaþilor, dupã
caz, trebuie sã ia urmãtoarele mãsuri:
reducerea duratei zilei de lucru, eºalonat
pe douã perioade a zilei de lucru: pânã la
ora 11.00 ºi dupã ora 17.00. 

Totodatã, în contextul actualei pan-
demii, nu trebuie neglijate nici mãsurile
pe care agenþii economici ºi angajaþii au
obligaþia sã le ia pentru prevenirea infec-
tãrii cu noul coronavirus. 

Atenþie, cei care nu respectã regulile
menþionate riscã sancþiuni contravenþio-
nale între 1.500 de lei ºi 2.500 de lei.

Mãsuri 
de protecþie 
a angajaþilor, 
pe timpul 
temperaturilor 
caniculare

Atenþie, hoþii 
vã bat la uºã! 

Metodele folosite de infractori 
pentru a pãtrunde în locuinþe 

Unul dintre modurile de operare al
hoþilor care furã din locuinþe ºi care se
manifestã  este acela „prin ademenire”.
Aceºti infractori acþioneazã  prin dis-
tragerea atenþiei sau atribuirea unor ca-
litãþi false ºi astfel încearcã sã ajungã în
casele oamenilor pentru a le fura banii
sau bunurile de valoare. 

Metoda “CERªETORII”: persoane
care bat la uºile oamenilor, cerºesc sau
solicitã un pahar cu apã. Din aceastã cate-
gorie fac parte în general femeile ºi copii.

Cum acþioneazã dupã ce pãtrund
în locuinþã Distrag atenþia victimelor, le
trimit în altã camerã pentru a aduce un
anumit lucru, timp în care cautã bani sau
bunuri de valoare.

Unii infractori lucreazã în echipã:
în timp ce primul distrage atenþia victimei
(de exemplu, stau în bucãtãrie cu uºa
închisã), cel de-al doilea pãtrunde în
apartament ºi cautã în celelalte camere.

Unii infractori au obiceiul de a încer-
ca ºi uºile de acces în locuinþã. Dacã
acestea nu sunt încuiate, sustrag bunurile
pe care le gãsesc.

În perioadele canicu-
lare sau secetoase, con-
siliile judeþene sau
locale din zonele cu risc
crescut de incendiu ºi,
dupã caz, administra-
torii instituþiilor din
zonele menþionate tre-
buie sã elaboreze pro-
grame speciale de
mãsuri pentru pre-
venirea incendiilor
specifice care sã
cuprindã:

 Identificarea ºi no-
minalizarea sectoarelor de
activitate în care creºte
riscul de incendiu în
condiþiile caracteristice
temperaturilor atmosferice
ridicate ºi a lipsei de pre-
cipitaþii;

Asigurarea ºi verifi-
carea zilnicã a instalaþiilor

de stingere ºi a rezervelor
de substanþe stingãtoare;

Asigurarea protejãrii,
faþã de efectul direct al
razelor solare a recipien-
telor, rezervoarelor ºi a
altor tipuri de ambalaje ce
conþin lichide inflamabile
sau gaze lichefiate sub pre-
siune;

 Verificarea utilajelor
agricole folosite la
recoltarea cerealelor
pãioase astfel încât sã nu
constituie surse de
aprindere, ºi dotarea aces-
tora cu mijloace de primã
intervenþie;

 Restricþionarea efec-
tuãrii, în anumite intervale
din timpul zilei, a unor
lucrãri ce creeazã condiþii
favorizante pentru produ-
cerea de incendii prin dega-
jãri de substanþe volatile
sau supraîncãlzirii excesive;

 Intensificarea acti-
vitãþilor cu scop preventiv
în zonele de culturi agricole
ºi în locuri cu vegetaþie
forestierã, mai ales cele
frecventate pentru agre-
ment;

 Este interzisã uti-
lizarea focului deschis în

locuri cu pericol de
incendiu, în zonele afectate
de uscãciune avansatã, pre-
cum ºi pe timp de vânt;

Prepararea hranei
prin utilizarea focului
deschis în incintele
unitãþilor, în zonele de agre-
ment ºi în gospodãriile
populaþiei se face numai în
locuri special amenajate, în
condiþii ºi la distanþe care
sã nu permitã propagarea
focului la construcþii,
depozite, culturi agricole,
pãduri, plantaþii sau alte
vecinãtãþi;

Prevenirea jocului
copiilor cu focul în condiþii
ºi în locuri în care se pot
produce incendii, aceasta
constituind o obligaþie a
persoanelor care rãspund,
potrivit legii, de îngrijirea
copiilor.

Mãsuri pentru prevenirea incendiilor de vegetaþie
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Aºa cum vã infor-
mam în numãrul din
luna iulie al Gazetei de
Urlaþi, pe raza oraºului
vor continua lucrãrile
de reparaþie sau mo-
dernizare a arterelor
de circulaþie, dar ºi
finalizarea altor
proiecte aprobate în
cadrul ºedinþelor
Consiliului Local. 

Aici facem referire în
special la lucrãrile ce se
executã în aceastã perioa-
dã pe strada Cuza Vodã
din Urlaþi ºi care au ca
obiectiv schimbarea re-
þelei de apã. 

Traficul este îngreunat
pe aceastã stradã, dar
autoritãþile publice locale
ne-au transmis cã proiec-
tul aflat în derulare va
respecta termenul de
finalizare. 

“Lucrãrile ce se 
efectueazã pe raza
oraºului, în special 
pe strãzi, vin ºi cu ceva
inconveniente - ine-
rente unor asemenea
proiecte. Ne cerem
scuze pentru acest
lucru, dar în acelaºi
timp vreau sã-i asigur
pe locuitorii de pe 
strada Cuza Vodã cã se
vor depune toate efor-
turile pentru finaliza-
rea lucrãrii în cel mai
scurt timp”, ne-a
declarat Primarul
Marian Mãchiþescu. 

Existã o serie de alte
proiecte ºi lucrãri aflate în
curs de execuþie sau
chiar finalizate, în mai
multe zone ale oraºului

Urlaþi - cum ar fi strãzile
Arioneºtii Noi, Viorelelor
sau Lãmâiþelor. 

Pe prima s-au finalizat
lucrãrile la sistemul de
alimentare cu apã, în fapt
refacerea în totalitate a
reþelei de apã potabilã.

Cât priveºte strãzile
Viorelelor ºi Lãmâiþelor,
aici s-a avut în vedere sis-
temul de canalizare.
Dupã încheierea tuturor
acestor lucrãri, respec-
tivele ºosele vor primi un
covor asfaltic nou. 

Modernizãri vor suferi
ºi o serie de alte strãzi din
Urlaþi ºi din celelalte
cartiere ale oraºului, cum
ar fi: 30 Decembrie, Or-
zoaia de Jos, Orzoaia de

Sus, Teiului, Trandafirilor,
Parcului, Cãprioarelor,
Castanilor, Gladiolelor,
Viilor ºi Socului. Pe toate
se vor executa lucrãri
prin intermediul unor
proiecte derulate la
nivelul Consiliului Jude-
þean Prahova ºi al Hidro
Prahova, având ca finali-
tate 37 de kilometri de
reþele de canalizare. 

Administraþia publicã
localã, prin intermediul
fondurilor proprii, se va
ocupa ºi de construirea
noii Pieþe Centrale din
oraº, dar ºi de lucrãrile la
curtea interioarã a Casei
de Culturã - care a suferit,
de asemenea, mari trans-
formãri în ultimii ani. 

PENTRU MECIURILE DIN LIGA NAÞIUNILOR,

Precum se ºtie, în Liga

Naþiunilor, România va debuta, pe 

4 septembrie, acasã, contra Irlandei

de Nord. Meciul se va desfãºura pe

”Arena Naþionalã”, de la ora 21,45. 

Peste alte trei zile, tricolorii lui
Mirel Rãdoi vor întâlni, în deplasare,
Austria, ambele meciuri urmând a fi
transmise în direct la ProTV. 

Pentru cele douã partide,
antrenorul Mirel Rãdoi a  convocat
urmãtorul lot: 

PORTARI: Ciprian Tãtãruºanu
(Lyon, 67/0), Florin Niþã (Sparta
Praga, 2/0), David Lazãr (Astra, 0/0)

FUNDAªI: Ionuþ Nedelcearu 
(FC Ufa, 9/0), Vlad Chiricheº
(Sassuolo, 57/0), Alin Toºca
(Gaziantep FK, 18/0), Dragoº Grigore
(Ludogorets, 37/0), Andrei Burcã

(CFR Cluj, 0/0), Sergiu Hanca (KS
Cracovia, 4/0), Nicuºor Bancu
(Universitatea Craiova, 13/0), 
Florin ªtefan (Sepsi OSK, 1/0) 

MIJLOCAªI: Alexandru Creþu
(NK Maribor, 0/0), Dan Nistor (Univer-
sitatea Craiova, 3/0), Alexandru
Maxim (Gaziantep FK, 37/3), Nicolae
Stanciu (Slavia Praga, 37/10),
Alexandru Cicâldãu (Universitatea
Craiova, 6/0), Ianis Hagi (Rangers,
10/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 23/4)

ATACANÞI: Gabriel Iancu (FC
Viitorul, 0/0), Florinel Coman (FCSB,
3/0), Denis Alibec (Astra, 10/1),
George Puºcaº (Reading, 14/6),
Sergiu Buº (FCSB, 0/0).

Mirel Rãdoi a convocat lotul României 

Continuã implementarea proiectelor aprobate
în ºedinþele Consiliului Local Urlaþi
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