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Urlaþiul va
avea, curând,
un sistem
inteligent 
de iluminat
public 

INFO Primãria / Se întocmesc dosarele 
de sprijin financiar pentru energie 

Începând de sãptãmâna 
trecutã, Serviciul Asistenþã
Socialã din cadrul Primãriei
Urlaþi a demarat procesul
de întocmire a dosarelor de
sprijin financiar pentru
energie, destinat consuma-
torilor vulnerabili. 

Mai multe detalii 
le puteþi obþine de la
Serviciul Asistenþã
Socialã al primãriei la 
telefon 0733/55.45.36.

Normele metodologice
de punere în aplicare a
Legli 226, 16/08/2021, cu

privire la acordarea de spri-
jin financiar pentru con-
sumul vulnerabil de energie
au fost publicate în
Monitorul Oficial nr. 891, din
16.10.2021, ºi sunt prezen-
tate ÎN PAGINA 3

Extinderea
canalizãrii 
pe strada
Gladiolelor. 
Urmeazã 
30 Decembrie 
ºi Orzoaia 
de Jos

Strãzile Eternitãþii ºi Cuza Vodã 
au o nouã “faþã”. Casa de Culturã – o bijuterie

Primãria Urlaþi 
a reziliat contractul 
cu operatorul 
Rosal SA

Hotãrâri adoptate
de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi
în luna septembrie
2021 PAGINA 2Acum, mai mult decât oricând cu toþii trebuie sã fim mai conºtienþi

de nevoia noastrã de a fi în siguranþã, de a ne proteja familiile ºi 
prietenii - dar ºi ce avem de pierdut dacã în comunitãþile noastre 
nu avem scutul protector al imunizãrii împotriva Covid-19.
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Oraºul Urlaþi a intrat în scenariul roºu

Vaccinarea ne va aduce 
mai repede la viaþa normalã

Firesc, situaþia existentã

în acest moment la nivelul

oraºului Urlaþi este atent

supravegheatã ºi de cãtre

administraþia publicã lo-

calã, care în perioada urmã-

toare, cu spriinul Poliþiei

Locale, va afectua o serie

de controale pentru verifi-

carea respectãrii mãsurilor

obligatorii prevãzute de

scenariul roºu. 

“Este necesar sã 
înþelegem cu toþii cã doar
pãstrând mãsurile
impuse de situaþia pan-
demicã vom reveni la o
viaþã normalã. Creºterea
numãrului de infectãri
este dramaticã. Trebuie
sã ne unim forþele pentru
a încetini rãspândirea

acestui virus. Extrem 
de importantã este 
vaccinarea, proces care
poate stopa aceastã 
pandemie tot mai accen-
tuatã în ultimul timp dar,

fiecare are liberul 
arbitru, însã trebuie 
sã vã gândiþi bine 
care este 
adevãratul 
risc”. 

Primar Marian
Mãchiþescu:
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 ªedinþa extraordinarã din
2 septembrie 2021:

1. Hotãrârea nr. 63/02.09.2021
privind aprobarea asocierii Ora-
ºului Urlaþi cu Judeþul Prahova, în
vederea realizãrii obiectivului
„Extindere reþea de canalizare pe
strada Socului  (DJ 102K), oraº
Urlaþi”.

2. Hotãrârea nr.64/02.09.2021
privind rectificarea bugetului gene-
ral al unitãþii administrativ-teritori-
ale pe anul 2021.

 ªedinþa extraordinarã din
3 septembrie 2021:

1. Hotãrârea nr. 65/03.09.2021
pentru modificarea Hotãrârii Con-
siliului Local Urlaþi nr. 63/02.09.2021
privind aprobarea asocierii Ora-
ºului Urlaþi cu Judeþul Prahova, în
vederea realizãrii obiectivului
„Extindere reþea de canalizare pe
strada Socului  (DJ 102K), oraº
Urlaþi”.

ªedinþa extraordinarã din
16 septembrie 2021:

1. Hotãrârea nr. 66/16.09.2021
pentru modificarea Hotãrârii Con-
siliului Local Urlaþi nr. 63/02.09.2021

privind aprobarea asocierii Ora-
ºului Urlaþi cu Judeþul Prahova, în
vederea realizãrii obiectivului
„Extindere reþea de canalizare pe
strada Socului  (DJ 102K), oraº
Urlaþi”.

2. Hotãrârea nr. 67/16.09.2021
privind aprobarea documentaþiei
tehnico-economice – PROIECT
TEHNIC - DETALII DE EXECUÞIE ºi
a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul „Extindere reþea
de canalizare pe strada Socului (DJ
102K), oraº Urlaþi”.

 ªedinþa extraordinarã din

22 septembrie 2021:
1. Hotãrârea nr. 68/22.09.2021

privind arondarea Creºei Urlaþi la
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi.

2. Hotãrârea nr. 69/22.09.2021
privind rectificarea bugetului gene-
ral al unitãþii administrativ-teritori-
ale pe anul 2021.

ªedinþa ordinarã din 

30 septembrie 2021:
1. Hotãrârea nr.70/30.09.2021

privind numirea pentru anul ºcolar

2021-2022 a reprezentanþilor Con-
siliului 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. 

2. Hotãrârea nr. 71/30.09.2021

privind aprobarea cererii de trecere

din domeniul public al statului în

domeniul public al Oraºului Urlaþi a

imobilului deþinut de Parchetul de

pe lângã Tribunalul Prahova situat

în Oraºul Urlaþi, strada Crizan-

temelor nr. 4, judeþul Prahova.

3. Hotãrârea nr. 72/30.09.2021

privind acordarea unui mandat spe-

cial domnului Mãchiþescu Marian,

reprezentantul localitaþii Urlaþi,

jud.Prahova, în Asociaþia de

Dezvoltare Intercomunitarã „Parte-

neriatul pentru Managementul

Deºeurilor - Prahova”.

4. Hotãrârea nr. 73/30.09.2021

privind alegerea preºedintelui de

ºedinþã pe perioada octombrie,

noiembrie, decembrie 2021.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna septembrie 2021 

Comitetul Naþional pentru
Situaþii de Urgenþã a aprobat
Hotãrârea numãrul 91 privind 
stabilirea unor mãsuri 
suplimentare în scopul gestionãrii
riscului de sãnãtate publicã 
cauzat de numãrul mare de 
infectãri cu virusul SARS-CoV-2,
prin care se propune:

 interzicerea, pentru o perioadã
de 30 zile, circulaþiei persoanelor în
afara locuinþei/gospodãriei în intervalul
orar 22,00-05,00, cu anumite excepþii; 

 interzicerea, pentru o perioadã
de 30 zile, desfãºurãrii activitãþii
operatorilor economici care activeazã
în domeniul comerþului/prestãrilor de
servicii în spaþii închise ºi/sau
deschise, în intervalul orar 21,00-05,00; 

 activitatea restaurantelor, ca-
fenelelor etc. în interiorul clãdirilor ºi
la terase sã fie permisã pânã la 50% din
capacitatea maximã a spaþiului, în
intervalul orar 05,00-21,00; 

 interzicerea activitãþii în baruri,
cluburi ºi discoteci pentru o perioadã
de 30 zile, precum ºi organizarea ºi
desfãºurarea evenimentelor private

(nunþi, botezuri, mese festive etc.), a
concertelor ºi spectacolelor; 

 interzicerea participãrii spectato-
rilor la competiþiile sportive; 

 accesul la toate activitãþile ºi
evenimentele organizate în perioada
de 30 de zile conform prezentei
hotãrâri, sã fie permis doar per-
soanelor vaccinate sau trecute prin
boalã; 

 organizarea programului de
lucru în regim de telemuncã sau
muncã la domiciliu pentru cel puþin
50% din angajaþi; 

 accesul vizitatorilor în toate insti-
tuþiile publice centrale ºi locale, opera-
torilor economici, care funcþioneazã în
clãdiri de birouri private, sã fie permis

doar persoanelor care fac dovada vac-
cinãrii, trecerii prin boalã în ultimele
180 de zile sau testãrii; 

 abilitarea Ministerului Educaþiei
în vederea emiterii ordinului de mi-
nistru privind modificarea structurii
anului ºcolar 2021-2022; 

 instituirea obligativitãþii purtãrii
mãºtii de protecþie, în toate spaþiile
publice închise ºi deschise, precum ºi
la locul de muncã ºi în mijloacele de
transport în comun.

Hotãrârea 91/22.10.2021, cuprin-
de mai multe mãsuri ºi detalii
privind aplicarea mãsurilor pre-
vãzute de acest act normativ, putând
fi consultat în forma sa integralã
inclusiv din mediul online.

Excepþiile la carantina de noapte:

a) deplasarea persoanelor care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
ºi pentru care au trecut 10 zile de la fina-
lizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se aflã în
perioada cuprinsã între a 15-a zi ºi a 180-
a zi ulterioare confirmãrii infectãrii cu
virusul SARS-CoV-2;

b) deplasarea persoanelor în interes
profesional, inclusiv între locuinþã/gos-
podãrie ºi locul/locurile de desfãºurare
a activitãþii profesionale ºi înapoi;

c) deplasarea persoanelor pentru asis-
tenþã medicalã care nu poate fi amânatã
ºi nici realizatã de la distanþã, precum ºi
pentru achiziþionarea de medicamente;

d) deplasãri în afara localitãþilor ale
persoanelor care sunt în tranzit sau
efectueazã cãlãtorii al cãror interval
orar se suprapune cu perioada inter-
dicþiei, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul sau alte mijloace de
transport de persoane, ºi care pot fi
dovedite prin bilet sau orice altã
modalitate de achitare a cãlãtoriei;

e) deplasarea persoanelor din motive
justificate, precum vaccinarea, îngrij-
irea/însoþirea copilului, asistenþa per-
soanelor vârstnice, bolnave sau cu di-
zabilitãþi ori decesul unui membru de
familie;

Noile mãsuri aplicate în România, începând de luni, 25 octombrie

 Poliþia Localã Urlaþi

0244/70.85.70

Poliþia Naþionalã

0244/27.13.10

Pompieri Urlaþi

0751/16.33.80

Liceul Urlaþi 

0244/27.13.16

Spitalul Orãºenesc Urlaþi

0244/27.25.18

Telefoane Utile 

 PRIMÃRIA ORAªULUI
URLAÞI 

0244/27.14.29 (centrala)
Str. 23 August nr. 9, Urlaþi 

cod 106300, jud. PRAHOVA
Email:primaria_urlati@yahoo.com

 Centrele de vaccinare
funcþioneazã zilnic pe tot teritoriul
României, inclusiv sâmbãta ºi duminica. 

Vã reamintim cã în Urlaþi, centrul
de vaccinare SE AFLÃ ÎN INCINTA CASEI
DE CULTURÃ. 

Cetãþenii care doresc informaþii
suplimentare o pot face apelând
numerele de telefon: 0777/910.080 ºi
0749/172.190. 
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Ajutorul pentru 
încãlzirea locuinþei

Familiile cu venituri nete
lunare mai mici de 1.386 lei pe
fiecare membru sau persoanele
singure care realizeazã venituri
nete lunare pânã la 2.053 lei, pot
solicita ajutorul pentru
încãlzirea locuinþei în sezonul
rece (perioada de 5 luni cuprinsã
între data de 1 noiembrie a anu-
lui curent ºi data de 31 martie a
anului urmãtor).

Cererea ºi declaraþia pe pro-
pria rãspundere pentru acor-
darea ajutorului pentru încãlzire
se depun la primãria localitãþii pe
raza cãreia se aflã locuinþa solici-
tantului.

Depunerea solicitãrilor se
poate face pe parcursul sezonului
rece, dupã cum urmeazã:

pânã la data de 20 ale lunii,
acordarea dreptului se va realiza
începând cu luna respectivã;

 dupã data de 20 ale lunii,
acordarea dreptului se va realiza
începând cu luna urmãtoare.

Suplimentul 
pentru energie

Familiile cu venituri nete lunare

mai mici de 1.386 lei pe fiecare mem-

bru sau persoanele singure care

realizeazã venituri nete lunare pânã

la 2.053 lei vor putea solicita supli-

mentul pentru energie. Acesta se

acordã lunar, în sumã fixã, pe

toatã perioada anului ºi vizeazã

consumul de energie electricã, de

combustibili solizi ºi petrolieri ºi

de gaze naturale ºi energie ter-

micã, având un cuantum de:
a) 30 lei/lunã pentru consumul

de energie electricã;
b) 10 lei/lunã pentru consumul

de gaze naturale;
c) 10 lei/lunã pentru consumul

de energie termicã;
d) 20 lei/lunã pentru consumul

de combustibili solizi ºi/sau
petrolieri.

Suplimentul pentru energie
poate fi solicitat împreunã cu aju-

torul pentru încãlzirea locuinþei
sau separat, atunci când sunt
îndeplinite condiþiile de acor-
dare. Suplimentul pentru energie
se acordã cumulat în funcþie de
sursele de furnizare a energiei
utilizate.

În situaþia în care singura
sursã de energie utilizatã este
energia electricã, cuantumul
suplimentului este de 70 lei/lunã.

ACTE NECESARE ACORDÃRII
AJUTORULUI PENTRU
ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI/ 
SUPLIMENTULUI 
DE ENERGIE

Cerere ºi declaraþie pe pro-
prie rãspundere disponibilã la
sediul Primãriei. 

Acte doveditoare privind com-
ponenþa familiei:

 Copie act de identitate soli-
citant ºi ale tuturor membrilor fa-
miliei care au vârsta peste 14 ani;

 Copie certificate de naºtere
ale copiilor pânã în 14 ani;

 Copie certificat de cãsãtorie;
Hotãrâre de divorþ/act notarial

- dacã este cazul.
 Declaraþie pe propria rãs-

pundere cã persoanele sunt des-
pãrþite în fapt - dacã este cazul.

 Certificat de deces - dacã este
cazul.

 Copie hotãrâre judecãto-
reascã definitivã de încredinþare a
copilului sau încuviinþare a adopþiei,
Hotãrârea Comisiei pentru Protecþia
Copilului privind mãsura de plasa-
ment familial al minorului, Decizia
Directorului General al Direcþiei
Generale de Asistenþã Socialã ºi
Protecþia Copilului sau Hotãrârea
Judecãtoreascã privind mãsura
plasamentului în regim de ur-
genþã/Hotãrârea Judecãtorescã de
instituire a tutelei/curatelei sau,
dupã caz, Dispoziþia Autoritãþii tute-
lare, potrivit legii ºi dacã este cazul.

 Alte acte doveditoare privind
componenþa familiei, dupã caz;

Acte doveditoare 
privind locuinþa: 
 Contract de vânzare-cum-

pãrare;
 Contract de vânzare-cumpãrare

cu clauzã de întreþinere sau cu clauzã
de habitaþie;

Contract de închiriere;
 Contract comodat;

 Certificat de moºtenitor/act
succesiune;

 Împuternicire notarialã întoc-
mitã de proprietarul locuinþei sau de
titularul contractului de închiriere,
ori de reprezentantul legal al per-
soanei singure care nu a împlinit
vârsta de 16 ani;

 Titularii trebuie sã facã dova-
da legalã a gospodãririi separate
(facturã de curent electric, facturã
de gaze) în situaþia în care la o
adresã locuiesc mai multe familii;

 Pentru persoanele membre
în cererea/declaraþie pe propria
rãspundere care au domiciliul pe
raza altei localitãþi, sunt necesare
urmãtoarele documente: adeve-
rinþã/negaþie din localitatea de domi-
ciliu cã nu beneficieazã de ajutor
pentru încãlzirea locuinþei, certificat
de atestare fiscalã din localitatea de
domiciliu.

 Alte documente, dupã caz.

Acte doveditoare 
privind veniturile: 
Adeverinþa de salariat pen-

tru toþi membrii familiei, din care
sã reiasã venitul net obþinut în luna
anterioarã depunerii cererii, va-
loarea bonurilor de masã sau menþi-
unea cã nu se primesc bonuri,
prime, indemnizaþii de hranã etc.

 Copii taloane pensie (pentru
toate tipurile de pensie)/adeverinþã
de la Casa de Pensii din luna ante-
rioarã depunerii cererii;

 Copie talon de platã a in-
demnizaþiei de ºomaj ºi/sau venitul
lunar de completare a ºomajului;

 Copii talon alocaþie de plasa-
ment sau alte indemnizaþii, din luna
anterioarã depunerii cererii;

 Copii taloane indemnizaþie
handicap/buget complementar sau
orice alte indemnizaþii acordate con-
form legii - din luna anterioarã
depunerii cererii;

Venituri realizate din aren-
dare, dobânzi bancare, înstrã-
inare de bunuri etc., dacã este
cazul; (în funcþie de veniturile
obþinute, vor putea fi solicitate la
depunere acte suplimentare, de
exemplu: un extras de cont pentru
luna în care se depune cererea pen-
tru a constata dacã persoana sau
familia deþine un depozit bancar
cu valoare mai mare de 3000 lei).

Alte documente 
doveditoare:
 Factura energie termicã,

gaze naturale, energie electricã -
dupã caz;

 Persoanele care deþin autotu-
risme - copie carte autoturism /talon
autoturism (din care sã reiasã anul
de fabricaþie al autoturismului);

 Pentru persoanele care soli-
citã ajutor pentru încãlzirea
locuinþei cu energie electricã, con-
tract de debranºare energie ter-
micã/gaze naturale. 

 Orice alte documente solici-
tate, dupã caz.

Legea nr. 226/2021 privind 
stabilirea mãsurilor de protecþie socialã pentru

consumatorul vulnerabil de energie

LISTA BUNURILOR CE CONDUC LA EXCLUDEREA 
ACORDÃRII AJUTORULUI DE ÎNCÃLZIRE
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Primãria Urlaþi a reziliat 

contractul cu operatorul Rosal SA

Rezilierea contractului de
delegare prin concesiune a
gestiunii activitãþii de colec-
tare, transport ºi transfer a de-
ºeurilor municipale se referã
la zonele 3 – Drãgãneºti, 4 –
Urlaþi ºi 5 – Vãlenii de Munte. 

În Urlaþi, situaþia este
cunoscutã îndeaproape de
cãtre primarul Marian Mã-
chiþescu. Din banii primãriei
au fost amplasate ghene ºi con-
tainere noi de colectare, dar
au fost construite ºi platforme
betonate. Chiar ºi aºa, firma
Rosal nu ºi-a îndeplinit corect
obligaþiile din contract.

Primar Marian 
MÃCHIÞESCU: 

“Ne rugãm de cei de la
Rosal de doi ani ca sã-ºi în-
deplineascã obligaþiile cu-
prinse în contract. A doua

problemã este cã dum-
nealor nu respectã data de
colectare a deºeurilor me-
najere de pe toate strãzile
din oraº. Oamenii stau cu
pubelele pline la poartã ºi
câte douã-trei zile” 

Primãria Urlaþi a investit
în platforme betonate ºi în
containere de colectare
selectivã bani buni din buge-
tul local. 

Deºi locuitorii din Urlaþi
plãtesc aproape 16 lei lunar
pentru ridicarea gunoiului,
platformele amenajate de
cãtre primãrie sunt pline, 
iar situaþia treneazã de câþiva
ani. 

“Logistica noi le-am 
pus-o la punct, inclusiv
ghenele, inclusiv contai-
nerele, absolut toate sunt
ale primãriei. Le-am pus
totul la dispoziþie, numai
sã-ºi desfãºoare activitatea
în mod corect”, a mai spus
Primarul oraºului Urlaþi, care
este ºi vicepreºedinte al ADI
Deºeuri Prahova.   

Operatorul de salubritate Rosal a anunþat la
începutul acestei luni cã intenþioneazã sã rezilieze 
contractele de ridicare a deºeurilor de la populaþie 
din aproximativ 50 de localitãþi, în ciuda faptului cã
deja se luase în discuþie în cadrul ADI Deºeuri 
Prahova eliminarea firmei respective din cauza 
activitãþii defectuoase. 

Coffee Break ºi Training la Urlaþi, cu participarea
autoritãþilor locale 

Marþi, 28 Septembrie
2021, Hotel “Casa
Colinelor” din Urlaþi a 
gãzduit o nouã etapã a
proiectului “Azi pentru
Mâine în Comunitate”. 

Iniþiat de Asociaþia CSR
NEST Bucureºti, finanþat de
Fundaþia Coca-Cola România
ºi implementat în zona Urlaþi
împreunã cu parteneri locali -
Primãria Urlaþi ºi Asociaþia
G.I.C. Urlaþi, evenimentul s-a
bucurat de prezenþa repre-
zentanþilor instituþiilor pu-
blice locale, dar ºi de cei ai

UAT-urilor din comunele
Ceptura ºi Iordãcheanu.

Tema dezbaterii a fost
“Gestionarea Deºeurilor ºi
Colectarea Selectivã”, iar
schimbul de informaþii a sta-
bilit situaþia momentului ºi a
creionat strategiile ºi oportu-
nitãþile de finanþare pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii
de colectare ºi reciclare a
deºeurilor. 

Un sprijin real în desfã-
ºurarea cu succes a semi-
narului a fost oferit de  cãtre
domnul Marian Mãchiþescu -
Primarul oraºului Urlaþi ºi

vicepreºedinte al ADI De-
ºeuri Prahova. 

“Vom fi prezenþi în con-
tinuare la astfel de întâlniri,
alãturi de partenerii noºtri,
în cadrul proiectului “Azi
pentru Mâine în Comuni-
tate”. Ne bucurãm cã oraºul
nostru a fost ales pentru a
organiza aceastã întâlnire
acum, iar acest lucru
denotã interesul nostru arã-
tat în soluþionarea ºi
rezolvarea tuturor pro-
blemelor cu care ne con-
fruntãm”, a declarat pri-
marul Marian Mãchiþescu.  
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Noua Piaþã Centralã din Urlaþi este gata,
urmeazã recepþia lucrãrii

Dupã o perioadã în care au 
înregistrat o oarecare întârziere,
lucrãrile la noua Piaþã Centralã din
Urlaþi au fost finalizate, urmând ca
administraþia publicã localã sã
recepþioneze lucrarea. Noua piaþã,
acoperitã în întregime, este una
modernã ºi va satisface cu siguranþã
ºi cele mai exigente pretenþii ale
cumpãrãtorilor, dar ºi ale celor care
vor veni aici sã-ºi vândã produsele.

Comercianþii îºi vor putea etala
marfa pe tarabe noi, fabricate din rãºini
poliesterice armate cu fibrã de sticlã,
rezistente la uzurã ºi la factorii de
mediu specifici pieþelor agroalimentare. 

Noile tarabe au suprafeþele exte-
rioare netede ºi lucioase, cu muchiile
rotunjite - care le conferã o rezistenþã
ridicatã la sarcini statice ºi dinamice ºi
care corespund cerinþelor de protecþie
a utilizatorilor în exploatare. 

Noua Piaþã Centralã din Urlaþi este
una ultramodernã, cu grupuri sanitare, 

o parcare, dar ºi locuri special amena-
jate pentru diferite produse agro-ali-
mentare, cât ºi pentru comercializarea
de peºte. Lucrãrile au fost realizate de
cãtre societatea SC Fraicom SRL, con-
form autorizaþiei nr. 119 din 22.12.2020,
iar valoarea totalã a investiþiei s-a ridicat
la 1.293.482,12 lei (cu TVA). 

Proiectul de eficientizare 
a iluminatului public (nn -
sau iluminatul inteligent) din
oraºul Urlaþi s-a aflat de mai
multã vreme în preocupãrile
domnului primar Marian
Mãchiþescu.

ªi, aºa cum ne-a obiºnuit,
edilul ºef al Urlaþiului s-a þinut de
cuvânt ºi în acest caz. Astfel, în
cel mai scurt timp vom vorbi de
finalizarea acestui proiect foarte
important pentru comunitatea
localã.  

Societatea Telekom România
S.A, prin subcontractantul S.C.
Urbioled S.R.L. se ocupã de
implementarea în oraºul Urlaþi a
proiectului de eficientizare a ilu-
minatului public cu lãmpi tip
led, economice. 

Valoarea proiectului este de
932.446,55 ron (cu TVA) ºi
include montarea unor lãmpi
noi de iluminat, tip led, pe stâlpii
deja existenþi de pe urmãtoarele
strãzi: 16 Februarie, 23 August,
Aleea Serii, Arioneºtii Noi,
Berzei, Brâncoveanu Vodã,
Cricov, Crinului, Crivãþ, Cri-
zantemelor, Cuza Vodã, Eter-
nitãþii, Grãdiniþei, Griviþei,

Independenþei, Lãmâiþelor,
Libertãþii, Mihai Eminescu,
Mihai Viteazu, Narciselor, Nu-
cilor, Nuferilor, Orzoaia de
Sus, Panselelor, Primãverii,
Soarelui, Socului, Tudor Vla-
dimirescu, Valea Bobului,
Viilor, Zorilor. 

În total, se vor monta 535 de
corpuri de iluminat noi, eco-
nomice, ºi, aºa cum am aflat de
la dl. viceprimar Stan Lazãr,
lucrãrile se vor încheia în cel
mai scurt timp. 

Concret, proiectul
presupune urmãtoarele: 
 înlocuirea corpurilor de

iluminat existente cu corpuri ilu-
minat cu LED de putere micã,
dar care vor asigura fluxul lumi-
nos necesar, conform standarde-
lor în vigoare 

 demontarea aparatelor
de iluminat vechi, necorespun-
zãtoare

 montarea a 446 aparate
de iluminat cu LED-uri

 montarea a 97 de drivere
dimabile pe aparatele de ilumi-
nat cu LED-uri, deja existente

 toate corpurile de ilumi-
nat vor fi integrate în sistemul de
telegestiune.

Urlaþiul va avea, curând, un sistem
inteligent de iluminat public 

Ora de iarnã 2021, 
în ultima zi din 
luna octombrie

Potrivit Comisiei Europene, anul 2021
ar putea fi ultimul an în care se va face 
o schimbare de sezon a orei standard.

Trecerea la ora de iarnã se face între 30 ºi 31
octombrie, când ceasurile se vor da cu o orã

înapoi, astfel ora 04:00 va deveni ora 03:00.
Ziua de 31 octombrie 2021 va avea 25 de ore
ºi va fi cea mai lungã zi din an.

România a început sã foloseascã ora de

iarna în 1931. Pânã în 1998, trecere la ora de

iarnã se fãcea în ultimul week-end din sep-

tembrie. Termenul a fost atunci modificat.

Scopul declarat este sã se beneficieze de cât

mai multã luminã naturalã.

Primul care s-a gândit ca ar trebui sã dãm

ceasul ba înainte, ba înapoi a fost Benjamin

Franklin în 1784. 
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Sfântul Dumitru, 26 octombrie 

Sfântul Dumitru, care a deve-
nit guvernator al Tesalonicului
dupã moartea tatãlui sãu ºi
care, în tradiþia popularã
româneascã este considerat
patronul pãstorilor sau cel care
desfrunzeºte codrul ºi usucã
toate plantele, este sãrbãtorit la
26 octombrie atât de creºtinii
ortodocºi, cât ºi de cei catolici.

Ucis pentru cã nu se
închina la zei

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie
a trãit în timpul împãraþilor
Diocleþian (284-305) ºi Maximian
(286-305). Mai târziu, dupã ce a
fost numit guvernator al Tesa-
lonicului, împãratul Maximian a
aflat cã Dimitrie este creºtin, lucru
care l-a mâniat foarte tare. Venit la
Tesalonic, împãratul l-a întrebat pe
Dimitrie dacã sunt adevãrate cele
auzite despre el. Dimitrie a mãrtu-
risit cu îndrãznealã cã este creºtin
ºi a defãimat închinarea pãgâneas-
cã. Pedeapsa împãratului a fost
maximã: Dimitrie a fost închis în
temniþã ºi ucis cu suliþa.

De ce se numeºte ºi 
Izvorãtorul de Mir
Dupã ce a fost ucis în teminþã,

creºtinii au luat în noaptea urmã-
toare trupul Sfântului ºi l-au
îngropat, iar deasupra mormântu-
lui au zidit o bisericuþã în care se

sãvârºeau multe minuni. În ea a
intrat ºi prefectul Iliricului,
Leontie, ºi în timp ce se ruga s-a
vindecat de o boalã grea. Pentru
acest fapt, Leontie a mulþumit lui
Dumnezeu ºi Sfântului Mucenic
Dimitrie ºi a zidit o bisericã mai
mare ºi mai frumoasã în locul
celei dintâi.

Când s-a sãpat temelia pentru
aceastã construcþie, au fost gãsite

moaºtele Sfântului Dimitrie, din
care izvorau mir bine mirositor, iar
toatã cetatea s-a umplut de mireas-
mã. De aceea, i se mai spune
Sfântului Mucenic Dimitrie ºi
Izvorâtorul de Mir. 

Tradiþii ºi obiceiuri
În credinþa popularã, anul

este împãrþit în douã anotimpuri:
varã ºi iarnã. Existã credinþa cã,
în ziua de Sf. Dumitru, cãldura
intrã în pãmânt ºi gerul începe
sã-ºi arate colþii.

Sfântul Dumitru este consi-
derat ºi patronul pãstorilor, ziua
lui fiind aceea în care, spune
tradiþia, ciobanii aflã cum va fi
iarna. Aceºtia îºi aºeazã cojocul
în mijlocul oilor ºi aºteaptã sã
vadã ce oaie se va aºeza pe el.
Dacã se va culca o oaie neagrã,
iarna va fi bunã, iar dacã se va
culca o oaie albã, anotimpul rece
va fi aspru. 

Sf. Dimitrie cel Nou,
sãrbãtorit în 27 octombrie

O zi mai târziu, este cinstit
Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou,
Basarabov, ocrotitorul Bucu-
reºtilor. Sfântul s-a nãscut la sud
de Dunãre, în Bulgaria. Iubind
viaþa asceticã, el se retrage într-o
peºterã. Nu se ºtie cât timp a stat
acolo ºi nici când a murit, dar
tradiþia spune cã, înainte de a
muri, el s-a aºezat singur între
douã lespezi de piatrã, ca într-un
sicriu. Moaºtele sale au fost
aºezate cu cinste, în iunie 1774,
în actuala Catedralã Patriarhalã
din Bucureºti. 

Respectarea regulilor ºi mãsurilor 
de prevenire privind folosirea 
buteliilor de gaze lichefiate (aragaz): 

a) este interzisã folosirea flãcãrii pentru
verificarea etanºeitãþii buteliei, garniturilor,
regulatorului ºi furtunului; 

b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor
folosi fãrã regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezintã
porozitãþi, crãpãturi sau lãrgiri la capete; 

c) buteliile de gaze lichefiate nu se vor pãs-
tra în apropierea surselor de cãldurã sau sub
acþiunea directã a razelor solare. Distanþa
dintre butelie ºi maºina de aragaz va fi de 
1 m, iar faþã de o sursã de cãldurã cu o
flacãrã deschisã, de cel puþin 2 m; 

d) este interzis a se folosi buteliile în pozi-
þie culcatã sau înclinatã; ele se vor folosi
doar în poziþie verticalã. Nu este permisã în-
cãlzirea buteliilor. Aprinderea focului, în
cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face
respectându-se principiul "gaz pe flacãrã"; 

e) este interzisã trecerea gazului din
butelie în orice alte recipiente. 

Respectarea regulilor de prevenire ºi
stingere a incendiilor în podurile
caselor: 

a) este interzisã construirea de boxe de
lemn sau depozitarea de materiale lemnoase,
furaje ori de alte materiale combustibile în
podurile caselor; 

b) nu este permisã folosirea podurilor pen-
tru bucãtãrii sau spãlãtorii; 

c) este interzisã folosirea afumãtorilor
improvizate în poduri; 

d) este interzisã folosirea pentru ilumina-
tul în poduri a lumânãrilor etc.; pentru ilu-
minat se vor folosi felinare de vânt în stare
bunã de funcþionare.

PREVENIREA - importantã 
pentru evitarea producerii 
unor situaþii greu sau imposibil
de remediat

5 noiembrie 2021

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie
1880, Paºcani - d. 19 octombrie 1961,
Bucureºti) scriitor, povestitor,
nuvelist, romancier, om politic. A fost
membru corespondent al Academiei
Române din 26 mai 1916, membru titu-
lar din 1 iunie 1921 ºi membru titular
activ din 12 august 1948. 
Cunoscut mai degrabã ca un ilustru
scriitor decât ca om politic, Mihail
Sadoveanu a lãsat posteritãþii o operã
care se întinde pe o jumãtate de secol,
având „amploarea unei întregi litera-
turi”, îndreptãþind caracterizarea lui
George Cãlinescu care aprecia cã
„esenþa operei lui Sadoveanu stã în
dimensionalitate, în grandoare”. 

Raportat la curentele literare, Mihail
Sadoveanu a fost caracterizat de criti-
ca literarã drept un realist cu viziune
romanticã ºi un romantic care aduce
detalii ca un realist, un contemplativ.
Mihail Sadoveanu este creatorul
romanului istoric în literatura românã. 

În opera sa, prozatorul ilustreazã
trei secole din istoria Moldovei: se-
colul al XV-lea (ªtefan cel Mare), se-
colul al XVI-lea (Ioan Vodã cel Viteaz),
secolul al XVII-lea (ªtefan Tomºa,
Vasile Lupu, Duca-Vodã).

Romanele scrise de Mihali
Sadoveanu: ªoimii (1904) Neamul
ºoimãreºtilor (1915) Zodia Cancerului
sau vremea Ducãi-Voda (1929) Baltagul
(1930) Depãrtãri (1931) Mãria Sa, puiul
pãdurii (1930) Nunta domniþei
Ruxandra (1932) Creanga de aur (1933)
Locul unde nu s-a întâmplat nimic
(1933) Nopþile de Sânziene (1934) Fraþii
Jderi, Ucenicia lui Ionuþ (1935) Izvorul
Alb (1936) Oamenii Mãriei-Sale (1942)
Divanul persian (1940) Nada Florilor
(1950) Nicoarã Potcoavã (1952) 

Nuvele: Floare ofilitã (1905) Însem-
nãrile lui Neculai Manea (1906)
Bordeenii (1912) 

Povestiri: Þara de dincolo de negurã
(1926) Hanu-Ancuþei (1928) Împãrãþia
apelor (1928) 

141 de ani de la naºterea 
lui Mihail Sadoveanu

Arhanghelii din calendarul bi-
sericesc sunt conducãtorii cetelor
de îngeri. 

Biserica ne învaþã cã îngerii sunt
"duhuri slujitoare", adicã fiinþe fãrã
trupuri, slugi credincioase lui Dum-
nezeu ºi totodatã prieteni ºi ocrotitori
ai oamenilor, puºi de Dumnezeu pe
drumul anevoios de la leagãn la patria
cereascã ce va fi.  Dacã îngerii se aratã
sub forme vãzute, nu-i asta firea lor
cea adevãratã, forma vãzutã fiind un
chip de împrumut, cãci ei sunt
"lumea nevãzutã": cerul". 

Dupã descoperirile Scripturilor ºi
dupã mãrturisirile Sfinþilor, îngerii
iubesc pe Dumnezeu, Îl preamãresc
ºi-I împlinesc voia Lui în conducerea
lumilor împãrãþiilor ºi a popoarelor;
totodatã, ei duc rugãciunile oame-
nilor la Dumnezeu ºi ocrotesc pe
cei drepþi. 

Îngerii pãzitori sfãtuiesc de
bine pe oameni prin glasul con-
ºtiinþei: tot ce este bun, curat, lu-
minat, orice gând frumos, rugãciu-
nea, pocãinþa, faptele bune, toate
acestea se nasc în oameni ºi se în-
fãptuiesc din îndemnul îngerului
pãzitor. 

Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil 
sunt prãznuiþi pe data de 8 noiembrie 

Sãrbãtoarea îngerilor

La mulþi ani
tuturor celor care poartã numele

Sfântului Dumitru
multã sãnãtate, bucurii 

ºi împliniri!

La mulþi ani
tuturor celor care poartã

numele Sfinþilor Arhangheli
Mihail ºi Gavril, multã 

sãnãtate, bucurii ºi împliniri!
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O varã de neuitat pentru elevii 

ªcolii “Cãnuþã Ionescu” - tabãrã gratuitã la mare

Prof. Educaþie fizicã ºi Sport,
Adriana ANGHEL

ªcoala Gimnazialã “Cãnuþã
Ionescu” Urlaþi, în parteneriat cu
Universitatea Naþionalã de Educaþie fi-
zicã ºi Sport din Bucureºti, a oferit
unui numãr de 21 de elevi o tabãrã
gratuitã la mare, în Eforie Nord, în
perioada 27 august - 3 septembrie
2021. 

Elevii de la ciclul gimnazial care
au participat la aceastã tabãrã au fost

însoþiþi de cãtre doamna profesoarã
de educaþie fizicã ºi sport Anghel
Adriana ºi de doamna profesoarã
de biologie Oprea Tatiana - coordo-
natoare ale proiectului în cadrul
ºcolii noastre. 

Proiectul denumit “Integrare
sustenabilã, socialã ºi educaþio-
nalã prin activitãþi sportive”, fiind
implementat de cãtre UNEFS
Bucureºti, în parteneriat cu
Norwegian School of Sport Sciences,
are o duratã de 4 ani.

În afara activitãþilor de la mare,
proiectul mai include o altã etapã la
munte, în Parâng, la baza didacticã
UNEFS - sub îndrumarea cadrelor
didactice de la respectiva universi-
tate. 

În cadrul proiectului se desfã-
ºoarã activitãþi incluzive bazate pe
sport, sesiuni de consiliere ºi orien-
tare, activitãþi de educaþie non-for-
malã bazatã pe desprinderea de abi-
litãþi necesare în procesul de inte-
grare ºi prevenire a absenteismului
ºcolar, participarea la competiþii ºi
tabere. 

Elevii care au participat la aceastã

tabãrã, unii dintre ei vãzând pentru

prima datã marea, au luat parte la

lecþii de înot, la activitãþi sportive

organizate pe plajã ºi în sala de sport,

la care au câºtigat numeroase premii

- fiind apreciaþi de cãtre experþii edu-

caþionali ai proiectului. 

Aºteptãm cu mare nerãbdare

urmãtoarele activitãþi din cadrul

acestui proiect ºi, de ce nu, ºi urmã-

toarea tabãrã la munte!

În contextul epidemiologic actu-
al, generat de creºterea alarmantã
a numãrului cazurilor de infectãri
cu virusul Covid-19, sunt imperios
necesare o serie de mãsuri pe care
pãrinþii elevilor trebuie sã le ia în
consideraþie. Mai jos este o listã a
celor mai importante mãsuri în
acest sens, ºi anume:

 evaluaþi zilnic starea de sãnã-
tate a copilului înainte de a merge la
ºcoalã;  

 în cazul în care copilul prezintã
simptome în timpul programului
ºcolar, pãrintele se va prezenta imedi-
at la unitatea ºcolarã pentru prelu-
area preºcolarului/elevului ºi va con-
tacta telefonic medicul de familie sau
serviciile de urgenþã, dupã caz;  

 discutaþi cu copilul despre cum
acesta se poate proteja pe el, dar ºi pe
cei din jur împotriva infecþiei cu
virusul SARS-CoV-2;  

 explicaþi copilului cã trebuie sã
respecte strict mãsurile de prevenire
pentru evitarea rãspândirii infecþiei;  

 acordaþi atenþie stãrii mentale a
copilului ºi discutaþi cu el despre
orice modificãri ale stãrii lui
emoþionale;  

 învãþaþi-vã copilul sã se spele
pe mâini: atunci când ajunge la
ºcoalã, când se întoarce acasã,
înainte ºi dupã servirea mesei,
înainte ºi dupã utilizarea toaletei ºi
ori de câte ori este necesar;  

 învãþaþi-vã copilul cum sã
poarte corect masca de protecþie ºi
explicaþi-i importanþa ºi necesitatea
purtãrii acesteia;  

 sfãtuiþi-vã copilul sã nu con-
sume alimente sau bãuturi de la cole-
gi ºi sã nu schimbe cu alþi elevi
obiectele de folosinþã personalã (tele-
foane, tablete, instrumente de scris,
jucãrii etc.);  

 curãþaþi/dezinfectaþi zilnic
acasã obiectele de uz frecvent ale
copilului (telefon, tabletã, computer,
mouse etc.);  

 în situaþia în care copilul are
febrã, simptome respiratorii (tuse,
dificultãþi în respiraþie), diaree, vãrsã-
turi, contactaþi telefonic medicul de
familie sau serviciile de urgenþã,
dupã caz, ºi nu duceþi copilul la
ºcoalã;  

 pãrinþii/aparþinãtorii nu vor
avea acces în curtea unitãþii de

învãþãmânt ºi nu vor putea însoþi
copiii în unitatea de învãþãmânt, cu
excepþia cazurilor speciale pentru
care existã aprobarea conducerii
ºcolii;  

 comunicaþi constant cu perso-
nalul ºcolii, telefonic sau prin
mijloace electronice, în vederea iden-
tificãrii din timp a semnelor de îmbol-
nãvire ºi a iniþierii mãsurilor de pre-
venire a îmbolnãvirilor în colectivitate.  

Pãrinþii au obligaþia sã anunþe
unitatea de învãþãmânt cu privire
la absenþa elevului în urmã-
toarele situaþii:  

 elevul prezintã simptome speci-
fice infectãrii cu virusul SARS-CoV-2;  

 elevul a fost diagnosticat cu
SARS-CoV-2;  

 elevul este contact direct al
unei persoane diagnosticate cu SARS-
CoV-2 ºi se aflã în carantinã.

Sfaturi utile pentru pãrinþi în scopul prevenirii 
infectãrii copiilor cu Covid-19 
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CATRINESCU

COOLLEECCTTIIVV RREEDAACCÞÞIIONNAALL::

Strãzile Eternitãþii ºi Cuza Vodã au o nouã “faþã”. 
Casa de Culturã – o bijuterie

Scriam, în numãrul trecut al ziarului nostru,
cã administraþia publicã localã îºi va îndrepta
toatã atenþia cãtre finalizarea lucrãrilor de 
modernizare de pe strada Cuza Vodã. 

Pe de altã parte, spuneam cã executantul
lucrãrilor de pe strada Eternitãþii a fost avertizat sã
urgenteze finalizarea proiectului în cel mai scurt
timp. Astfel, acum putem vorbi de finalizarea aces-
tor lucrãri, dovadã fiind starea actualã în care se
prezintã strada respectivã. Cât priveºte strada Cuza
Vodã, aici mai rãmâne de finalizat tronsonul neasfal-
tat, dar pe care se lucreazã în ritm susþinut. 

În ziua documentãrii materialului de faþã, munci-
torii (foto) lucrau la trotuare. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul cã pe toate
strãzile din Urlaþi ºi în toate cartierele vor fi execu-
tate lucrãri de reabilitare a arterelor de circulaþie.
Totodatã, vor fi executate ºi marcaje noi pe toate
strãzile din oraº, inclusiv la trecerile de pietoni, în
scopul creºterii siguranþei pe ºosele. 

În aceeaºi zi, paºii 
ne-au purtat ºi spre 
Casa de Culturã din Urlaþi
- devenitã o adevãratã
“bijuterie” dupã
finalizarea ultimelor
lucrãri - la parcarea inte-
rioarã. 

Acum, putem vorbi de
o cu totul altã faþã a Casei
de Culturã, care benefici-
azã mai nou ºi de o curte
impecabilã, modernã, cu
toate utilitãþile necesare. 

Primãria Urlaþi a demarat pro-
cedurile de pregãtire pentru noile
investiþii de pe raza oraºului.

În plan se aflã o serie de alte
strãzi propuse pentru modernizare ºi
care în acest moment se aflã pe lista
de sintezã la Compania Naþionalã de
Investiþii. Strãzile în cauzã sunt
Arioneºtii Noi, Lalelelor, Liliacului,
Macului, Viorelelor, Mãceºului,
Fundãtura Crizantemelor, Crizan-
temelor (bretea), Mihai Viteazul ºi
Socului. 

De câteva zile, în oraºul Urlaþi au
fost demarate lucrãrile de moder-
nizare pe o altã stradã - ne referim

aici la extinderea reþelei de
canalizare pe strada Gladiolelor /
punct Dekomte (foto). 

Conform proiectului, lucrãrile
vor continua pe strãzile 30
Decembrie ºi Orzoaia de Jos.

Extinderea canalizãrii pe strada Gladiolelor. 
Urmeazã 30 Decembrie ºi Orzoaia de Jos
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