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Inspector,
Diana Sersea

ªedinþa extraordinarã 
din 19 octombrie 2021:

1. Hotãrârea nr.74/19.10.2021
privind aprobarea depunerii cererii
de finanþare prin Programul
Naþional de Investiþii „Anghel
Saligny” pentru obiectivul de
investiþii „Reabilitare ºi moder-
nizare strãzi, faza a III-a, strãzile
Arioneºtii Noi, Liliacului, Lalelelor,
Macului, Viorelelor, Mãceºului,
Fundãtura Crizantemelor, Crizan-
temelor (Bretea), Mihai Viteazu ºi
Socului, Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova” ºi aprobarea devizului
general estimativ aferent cererii de
finanþare.

2. Hotãrârea nr.75/19.10.2021
privind rectificarea bugetului gene-
ral al unitãþii administrativ-teritori-
ale pe anul 2021.

ªedinþa extraordinarã 
din 21 octombrie 2021:

1. Hotãrârea nr.76/21.10.2021
privind aprobarea transferului cu
titlu gratuit a conductei situatã pe

strada Cuza Vodã din oraºul Urlaþi,
Judeþul Prahova cãtre ENGIE
România S.A. pe toatã durata exis-
tenþei acesteia.

2. Hotãrârea nr. 77/21.10.2021
privind acordarea unui mandat spe-
cial Domnului Mãchiþescu Marian,
reprezentantul Oraºului Urlaþi, în
Adunarea Generalã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Par-
teneriatul pentru Managementul
Deºeurilor Prahova”.

ªedinþa ordinarã 
din 28 octombrie 2021:

1. Hotãrârea nr. 78/28.10.2021
privind stabilirea impozitelor ºi 
taxelor locale pentru anul 2022.

2. Hotãrârea nr. 79/28.10.2021
privind aprobarea plãþii cheltu-
ielilor cu naveta cadrelor didactice
din ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã
Ionescu”, Oraºul Urlaþi, pentru
lunile mai ºi iunie 2021.

3. Hotãrârea nr. 80/28.10.2021
privind aprobarea vânzãrii directe a
3 imobile-teren proprietarilor de
locuinþe beneficiari ai prevederilor
Legii nr.15/2003 privind  sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea

unei locuinþe proprietate perso-

nalã*) - Republicatã.

4. Hotãrârea nr. 81/28.10.2021

privind aprobarea cotizaþiei

Consiliului Local Urlaþi pentru anul

2021 la Asociaþia de Dezvoltare

Intercomunitarã „Parteneriatul pen-

tru managementul apei - Prahova”.

5. Hotãrârea nr. 82/28.10.2021

privind aprobarea documentaþiei

tehnico-economice – PROIECT

TEHNIC ºi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul

„EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC

STR. MÃRUNÞIª, T.VLADIMIRESCU

ªI 1 MAI, URLAÞI”.

6. Hotãrârea nr. 83/28.10.2021

privind nominalizarea reprezen-

tanþilor administraþiei publice

locale care sã facã parte din comisia

de evaluare a probei de interviu

pentru ocuparea funcþiilor de direc-

tor ºi director adjunct din unitãþile

de învãþãmânt preuniversitar din

Oraºul Urlaþi.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna octombrie 2021: 

Potrivit unei postãri pe 
pagina oficialã a Liceului
Teoretic “Brâncoveanu Vodã”
Urlaþi, de luni, 8 noiembrie
2021, activitatea se desfãºoarã
cu prezenþa fizicã a tuturor
elevilor - cu respectarea 
legislaþiei în vigoare ºi con-
form hotãrârii Consiliului de
Administraþie al instituþiei de
învãþãmânt. 

“Stimaþi pãrinþi, dragi elevi! 

Potrivit datelor centralizate la
nivelul instituþiei noastre, rata

de vaccinare a persona-
lului este de

66,68%. 

În unitatea noastrã de
învãþãmânt s-au luat toate
mãsurile necesare revenirii
elevilor la ºcoalã, respectându-se
Ordinul comun al Ministerului
Educaþiei ºi al Ministerului
Sãnãtãþii. Pentru a continua în
condiþii optime, avem nevoie ºi de
sprijinul constant al dumnea-
voastrã. Purtarea mãºtii este
obligatorie!

Orarul rãmâne neschimbat, 
la fel ºi durata orelor de curs ºi a
pauzelor. Solidaritatea, bunãvo-
inþa, interesul pentru propria edu-
caþie/formare ies la ivealã mai
mult ca niciodatã în aceste vre-
muri grele. Mulþumim încã o datã
tuturor celor care ne sunt alãturi! 

Educaþia continuã! 
Împreunã vom

reuºi!”, se aratã
în postarea de
pe paginã ofi-
cialã de face-
book a Liceu-
lui Teoretic
“Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi. 

La Liceul “Brâncoveanu Vodã”, 
activitatea se desfãºoarã 
cu prezenþa fizicã a elevilor 

 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

Lucrãri de modernizare 
la grupurile sanitare de la 
Liceul “Brâncoveanu Vodã” 

Actul de educaþie
reprezintã ºi va reprezenta
unul dintre punctele
importante pe agenda de
lucru a primarului Marian
Mãchiþescu. Am scris sis-
tematic în paginile ziarului
Gazeta de Urlaþi despre
implicarea edilului ºef al

oraºului în numeroase
proiecte de reabilitare a
unitãþilor de învãþãmânt,
dar ºi despre lucrãri noi,
necesare pentru un act
educaþional modern ºi
performant. 

În acest context se
încadreazã ºi ultimele
lucrãri de modernizare
efectuate în cadrul Lice-
ului Teoretic “Brâncovea-
nu Vodã” - la grupurile
sanitare. 

“Vreau sã-l felicit pe

domnul primar Marian

Mãchiþescu, dar ºi pe

doamna director

Mãdãlina Lefter pentru

implicare! Aºtept ºi eu

cu nerãbdare fina-

lizarea lucrãrilor. În

acelaºi timp, rog elevii

ca dupã finalizarea

lucrãrilor sã exploateze

grupurile sanitare în

condiþii civilizate“, a

spus consilierul local

Alin ALEXANDRESCU. 
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La sfârºitul lunii trecute
au demarat lucrãrile de
extindere a reþelei de
canalizare pe Str. Orzoaia
de Jos, pe tronsonul
C.I.T.O.P.A.H. - Benzinãrie
RBC. 

Proiectul intitulat “Înfiinþare
reþea de canalizare pe DJ102C
în oraºul Urlaþi” constã în
extinderea reþelei de cana-
lizare cu 3.310 metri liniari
pe strãzile Orzoaia de Jos,
30 Decembrie ºi Gladiolelor,
realizarea unui numãr de
161 de racorduri aferente,
precum ºi execuþia a 2 staþii
de pompare pentru ape
uzate. 

Aceastã nouã investiþie este
una mult aºteptatã ºi necesarã
în vederea implementãrii
proiectului de modernizare a
infrastructurii rutiere pe strãzile
menþionate mai sus, dar ºi în

ceea ce priveºte extinderea
canalizãrii pe strãzile
Cãprioarelor, Teiului, Tranda-
firului ºi Parcului. 

Trebuie menþionat cã atât
pentru modernizarea infra-
structurii rutiere, cât ºi pentru
extinderea reþelei de canalizare,
toate demersurile necesare (nn

- realizarea studiilor de fezabili-
tate ºi a proiectelor tehnice) au
fost fãcute de cãtre domnul pri-
mar Marian Mãchiþescu. 

Prin aceasta s-a dorit ca, în
mãsura în care existã finanþarea
necesarã, sã nu existe întârzieri
pentru implementarea acestui
nou proiect. 

Fie ca e soare, fie cã sunt nori, ener-
gia, bunãtatatea, buna dispoziþie ºi
originalitatea vor fi mereu “ingredi-
ente” de bazã la Centrul de zi “Sfântul
Stelian” din Urlaþi. Zi de zi, cei 30 de
copii aflaþi în grija pãrintelui Manuel
Radu ºi a soþiei sale, Ligia Gabriela,
primesc educaþia necesarã ºi sprijinul
de care au nevoie. Aici, micuþii au
parte de o masã caldã, multã dragoste
ºi înþelegere, dar ºi de ajutor pentru
rezolvarea temelor de la ºcoalã. 

Centrul, care aparþine de Fundaþia
“Bucuria Ajutorului”, s-a dezvoltat an
de an graþie investitorilor atraºi de
acest loc minunat, dar ºi sprijinului
constant acordat de cãtre Primãria
Urlaþi, care achitã lunar cheltuielile

curente cu întreþinerea centrului. În
prezent, la Centrul “Sfântul Stelian” se
implementeazã un proiect pentru
îmbunãtãþirea infrastructurii. Este
vorba despre ridicarea unui corp de

clãdire adecvat pentru activitãþile de
educaþie remedialã, proiect ce be-
neficiazã de o finanþare neram-
bursabilã prin intermediul Agenþiei
pentru Finanþarea Investiþiilor Rurale,
conform sub-mãsurii 19.2. 

Proiectul a fost demarat în 2018, dar
firma de consultanþã a tergiversat tre-
burile, iar acum preþurile aproape s-au
triplat. Centrul a achitat de douã ori
penalitãþi pânã acum ºi, fãrã sprijinul
unor oameni cu inimã mare, nu s-ar fi
descurcat. 

Aici facem referire ºi la firma de
construcþii, condusã de domnul
Alexandru Antofie, care a sãrit în aju-
torul copiilor ºi al pãrintelui Manuel
Radu ºi a acceptat sã lucreze la preþul
manoperei din 2018, dar cu cheltuielile
din 2021! Mai mult, societatea în cauzã
a fãcut la bancã un credit de 100.000 de
euro pentru continuarea proiectului.
Pe de altã parte, contribuþia Centrului
“Sfântul Stelian” este de 20% - ceea ce
înseamnã peste 1 miliard de lei vechi. 

“Pentru demararea acestui proiect,
Fundaþia Bucuria Ajutorului- Filiala
Urlaþi a beneficiat de un sprijin finan-
ciar sub formã de împrumut, prin inter-
mediul Sectorului Social-Filantropic al
Arhiepiscopiei Bucureºtilor. Trebuie
amintitã ºi o contribuþie proprie, care

va fi acoperitã cu ajutorul donaþiilor ºi
sponsorizãrilor. Valoarea finanþãrii ne-
rambursabile este de 80.000 euro, iar
contribuþia proprie este în cuantum de
20.000 euro”, ne-a spus pãrintele
Manuel Radu. 

De menþionat este faptul cã noul
proiect de la Centrul “Sfântul Stelian”
din Urlaþi acoperã doar cheltuielile cu
construcþia corpului de clãdire adec-
vat pentru activitãþile de educaþie
remedialã, fãrã achiziþionarea dotãrilor
necesare desfãºurãrii acestor activitãþi.
Un proiect cu probleme, dupã câte se
vede, dar pe care preotul Manuel
Radu ºi-a propus sã-l ducã la bun
sfârºit cu orice preþ. 

Nou proiect la Centrul “Sfântul Stelian” Urlaþi,
în sprijinul copiilor

Lucrãri pentru extinderea canalizãrii 
pe DJ102C Urlaþi
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Tradiþia continuã: Urlaþiul va îmbrãca 
haine de sãrbãtoare 

Deºi parcurgem o perioa-
dã foarte grea, din pricina
restricþiilor generate de pan-
demia de Covid-19, Primãria ºi
Consiliul Local Urlaþi au decis
ca ºi în acest an oraºul nostru
sã îmbrace haine de sãrbã-
toare. 

S-a lucrat susþinut în ulti-
ma sãptãmânã pentru mon-
tarea luminiþelor ºi a ghirlan-
delor care au fãcut din Urlaþi
cel mai frumos împodobit
oraº de provincie din judeþ, în
ultimii patru ani. Nimeni ºi
nimic nu ne va lua aceastã
bucurie ºi în acest an pe
perioada sãrbãtorilor, acesta
fiind un mic gest al auto-

ritãþilor locale pentru cetãþeni. 
“Este o perioadã foarte

grea, am simþit ºi simþim asta
cu toþii pe pielea noastrã cum
se spune. Dar pentru noi, cei
din administraþia publicã
localã, acesta este un motiv
în plus pentru a aduce un
strop de bucurie ºi luminã în

sufletul urlãþenilor, indiferent
de vârstã”, ne-a declarat “arti-
zanul” acestui proiect,
Constantin Rob. 

De la ºeful SADPP Urlaþi
am aflat ºi cã 4 decembrie a
fost stabilitã ca datã pentru
aprinderea luminilor de
Crãciun din acest an. 

Într-o zi a lunii septembrie a anului
2020, am pornit, datoritã unei stranii
întâmplãri, pe numele ei Doiniþa
Moroºanu, fosta mea colegã în emisi-
unea Televiziunii Române „Steaua fãrã
nume”, al cãrei trofeu l-a „cucerit” cu
brio. ªi, nu este puþin lucru ca, dupã 50
ani de nevedere ºi neauzire, ea sã mã
caute ºi sã mã împingã cãtre oraºul Târ-
goviºte, pentru a participa la Festivalul
Naþional de Romanþe „Crizantema de
Aur”. Aici am interpretat, dupã o pauzã
de 50 de ani (pomeniþi ºi ceva mai sus),
de pauzã scenicã, romanþa „N-ai înþe-
les”, muzica aparþinând doamnei Ana
Ghibea, versurile doamnei Flori
Bungete. Aceastã romanþã a obþinut
Premiul Special al Juriului „Cetatea
Romanþei”.

Dar doamna Doiniþa Moroºanu nu 
s-a oprit. În septembrie a acestui an, m-a
mai „împins” ºi la Câmpulung Muscel,
pentru a participa la Festivalul de
Romanþe ºi Poezie „Rapsodii de
Toamnã”. De aici m-am întors acasã cu
Trofeul „Vulturii Carpaþilor”, acordat
de Centrul Militar al acestui oraº.
Asupra lui voi reveni. Pânã atunci, câte-
va cuvinte despre oraºul Câmpulung,
oraº de referinþã pentru istoria neamului
nostru. 

Acesta a fost prima capitalã a þãrii
Româneºti, pânã la Dunãre, el devenind
un important centru politic ºi cultural al
vremii. Totodatã, el a devenit ºi un foarte
important centru spiritual al acelor tim-
puri, prin tipãriturile ieºite de sub teas-
curile tipografiei lui Matei Basarab (1632-
1654). De la el dateazã ºi primul docu-
ment în limba românã, pãstrat pânã în
prezent, scrisoarea Boierului Neacºu
cãtre Johannes Benkner, judele
Braºovului, în anii 1521, prin ºcoala
Domneascã, înfiinþatã în 1669 de cãtre

Domnul Þãrii Româneºti, Antonie Vodã
din Popeºti.

De-a lungul timpului, din acest oraº
s-au ridicat nume de prestigiu ale cul-
turii naþionale, precum: 
 matematicianul-poet Ion Barbu;
poetul George Topârceanu;
omul de ºtiinþã ºi dascãl de mare

renume C. D. Aricescu, care a edificat
aºezãminte de învãþãmânt pe teritoriul
oraºului;
pictorul I. D. Negulici;
pictorul Alexandru Donici;
dramaturgul Tudor Muºatescu º.a.

Oraºul Câmpulung, având un nu-
mãr atât de mare de valori culturale, a
putut sã-ºi conserve cultura pe toatã
perioada existenþei sale pânã astãzi.
Ele au consolidat aceastã stare prin
înfiinþarea unor Cercuri:

Cercul epigramiºtilor mus-
celeni;

Cercul de arte plastice „I. D.
Negulici”;

Cercul de literaturã „Mihai
Moº Andrei”, ca ºi prin editarea
bianualã a revistei „Acidava”.

Pe de altã parte, în oraº se desfã-
ºoarã, anual, cinci festivaluri:

Festivalul de Folclor „Sus la
munte la Muscel”, dedicat cunoscu-
tului profesor ºi interpret de cântece 
populare, Gavril Prunoiu, în luna mai; 

Festivalul Internaþional de
Muzicã uºoarã „Stars of Song”, în
luna iunie;

 Festivalul Internaþional de
Romanþe ºi Poezie „Rapsodii de
Toamnã”, ajuns, anul acesta, la 
a XV-a ediþie – luna septembrie;

Festivalul de Rock „Posada”;
Festivalul Umoristic „Tudor

Muºatescu”.

De asemenea, un alt edificiu impor-
tant de culturã al oraºului, este ªcoala
Normalã „Carol I”, actualmente Co-
legiul Naþional Pedagogic „Carol I”,
care a fost înfiinþat în anul 1867, prin
decretul domnitorului Carol I ºi la ini-
þiativa lui Dimitrie Gusti, Ministrul Cul-
telor ºi Instrucþiunii Publice din acea
perioadã, fiind cel mai important aºe-
zãmânt din Muntenia, specializat în
pregãtirea multor generaþii de învãþã-
tori, de atunci ºi pânã în prezent. 

Ca o ciudãþenie (amuzantã) a
zilelor noastre, oraºul a pãstrat douã
nume pline de pitoresc – bulevardul
„Pardon” ºi grãdina „Merçi”. Ironia lor
este evidentã ºi acum, dar detalii pe
altã datã. În zilele de astãzi, oraºul,
pãstrând tradiþia, musteºte de culturã,
de oameni amabili (politicoºi), pãs-
trând foarte multe clãdiri medievale,
conservate pentru a marca evoluþia din
vechime a oraºului.

Aici „am aterizat” la sfârºitul lui sep-
tembrie 2021, pentru a participa la Fes-
tivalul de Romanþe ºi Poezie
„Rapsodii de Toamnã”.

În urma evoluþiei pe care am avut-o,
m-am întors acasã cu Trofeul „Vulturii
Carpaþilor”, pe care îl dedic tuturor
iubitorilor de romanþe, concetãþenilor
mei, foºtilor mei elevi.

Acest trofeu mi-a fost acordat de
Cercul Militar, condus de doamna
Emilia Diþã, prin persoana domnului
colonel Marian Dragomir. 

Le mulþumesc amândurora, dar, mai
ales, Doamnei Mariana Claudia
Filipescu, director organizator al
Secþiei (Secþiunii) „Romanþe” a acestui
festival.

În încheiere, se cuvine sã mulþu-
mesc celei care m-a trimis la
Câmpulung Muscel. Este vorba de
Doamna Doiniþa Moroºanu. 

Sãrut mâna, Doamnã, Reginã a Ro-
manþei Româneºti, din momentul în
care, la Chiºinãu, ºi nu numai a in-
terpretat magistral romanþa “Mama”,
creaþie a aceleaºi minunate compozi-
toare Ana Ghibea, în cadrul Festiva-
lului de Romanþe “Crizantema de
Argint”.

Cu deosebitã consideraþie tuturor,
Profesor Cristache BELLU

10.11.2021, Urlaþi 

Stimaþi cititori, 
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Strada Cuza Vodã a suferit ample lucrãri 
de modernizare
Administraþia publicã

localã a reuºit încheierea
unor proiecte importante pe
acest final de an. În primul
rând facem referire la
lucrãri de extindere a
reþelei de canalizare, dar ºi
la finalizarea lucrãrilor de
modernizare pe strãzile
Eternitãþii ºi Cuza Vodã,
care au primit covoare
asfaltice noi (cu guri noi de
canalizare), borduri ºi trotu-
are noi - pe care vor fi ºi

spaþii verzi. De asemenea,
în aceastã zonã s-a procedat
ºi la schimbarea reþelei de
apã potabilã. 

Traficul pe aceste artere
a fost îngreunat ºi a creat
probleme locuitorilor, dar
efortul a meritat aºteptarea
(foto). 

“Lucrãri de moder-
nizare se vor efectua în
continuare pe raza ora-
ºului, dar ele vin ºi cu

ceva inconveniente - ine-
rente unor asemenea pro-
iecte. Ne cerem scuze pen-
tru acest lucru dar, în
acelaºi timp, îi asigur 
pe oameni cã se vor
depune toate eforturile
pentru finalizarea lucrã-
rilor viitoare în cel mai
scurt timp posibil, cu
condiþia ca ºi vremea sã
permitã asta”, ne-a de-
clarat Primarul Marian
MÃCHIÞESCU. 

Proiect de interes major - finalizat 
în timp record din banii Primãriei Urlaþi

O idee genialã a redus costurile
la mai puþin de jumãtate ºi a rezol-
vat o problemã majorã în zonã. Ne
referim aici la lucrãrile de reabi-
litare la podul care face legãtura
între Valea Seman ºi Cherba de Sus,
care au fost finalizate în timp
record!

La începutul lunii septembrie, o
avarie survenitã la reþeaua de apã care
traversa podul a rupt unul dintre
maluri, iar respectivul pod se afla pe
punctul de a se prãbuºi. 

Deºi Primãria Urlaþi nu are o logis-
ticã ºi un sector de construcþii, edilul
ºef al oraºului Urlaþi - domnul Marian
Mãchiþescu a avut îndrãzneala ºi inspi-
rata idee de a executa în regie proprie
aceastã lucrare extrem de importantã. 

ªtim cu toþii ce înseamnã în
România sã faci un proiect. Studiu
Fezabilitate, Licitaþie, Contestaþii,
Scrierea Proiectului, ect...Toate acestea

fac ca un proiect sã fie dat în execuþie
dupã multe luni de aºteptare ºi mulþi
bani cheltuiþi. Dar rezolvarea a venit pe
plan local. 

Pentru a reduce disconfortul cetãþe-
nilor din zonã, care utilizau acest pod,
ºi pentru a reduce costurile, 

primarul Marian Mãchiþescu a hotãrãt
ca de aceastã lucrare sã se ocupe
Serviciul Administrare Domeniul Public,
din cadrul Primãriei Urlaþi - serviciu
coordonat de domnul Constantin Rob. 

Lucrãrile au demarat la doar câteva
zile dupã avaria care a fãcut podul
impracticabil. Angajaþii Primãriei Urlaþi
au lucrat în ritm alert ºi în împrejurãri
dificile, în condiþiile în care aceºtia se
ocupã, în mod obiºnuit, de lucrãri de
reparaþii ºi întreþinere. 

Conducerea Primãriei Urlaþi, atât
domnul primar Marian Mãchiþescu cât
ºi viceprimarul Lazãr Stan au suprave-
gheat execuþia lucrãrilor. 

Rezultatul îl puteþi vedea în ima-
ginile care însoþesc acest material, iar
pentru aceastã realizare felicitãri me-
ritã toþi cei implicaþi în proiect ºi în
mod special dl. primar Marian
Mãchiþescu. 

La începutul acestei luni, la
finalizarea lucrãrii, primarul oraºului

Urlaþi a promis cã în primãvara
viitoare, imediat ce timpul o va per-
mite, va fi refãcut ºi podul care leagã
Valea Urloii de Mãrunþiº, urmând ca
dupã finalizare sã fie refãcut ºi podul
peste Râul Cricovul Sãrat (puntea
Lampã) - care leagã Valea Pietrii de
Sus, de oraº.



GAZETA de URLAÞI 6

1 Decembrie este Ziua
Naþionalã a României,
adoptatã prin lege dupã
înlãturarea regimului co-
munist. 

Din punct de vedere
istoric, la 1 Decembrie 1918,
Adunarea Naþionalã de la
Alba Iulia, constituitã din
1228 de delegaþi ºi sprijinitã
de peste 100.000 de români
veniþi din toate colþurile
Ardealului ºi Banatului, a
adoptat o Rezoluþie prin
care s-a consfinþit unirea
tuturor românilor din Tran-
silvania, întreg Banatul (cu-
prins între râurile Mureº,
Tisa ºi Dunãre) ºi Þara Ungu-
reascã (Criºana, Sãtmar ºi
Maramureº) cu România.

Ziua de 1 Decembrie 1918
încununeazã lupta ro-
mânilor transilvãneni pen-
tru Unitate Naþionalã ºi mar-
cheazã momentul creãrii
României Mari, situându-se
în continuarea preceden-
telor acþiuni unioniste ale
fraþilor din Basarabia (27
martie 1918) ºi Bucovina (15
/ 28 noiembrie 1918). 

România a avut 
3 zile naþionale

 Între 1866-1947, ziua
naþionalã a României a
fost pe 10 MAI.

Prinþul Carol de Hohen-
zollern-Sigmaringen a de-
pus în ziua de 10 mai 1866

juramântul în faþa adunãrii
reprezentative a Princi-
patelor Române Unite. În
amintirea acestui eveni-
ment, la 10 mai 1877, tot el a
proclamat în faþa parlamen-
tului independenþa de stat a
României. În data de 14
martie/26 martie 1881
camerele reunite ale parla-
mentului au votat transfor-
marea þãrii din principat în
Regatul României.
Între 1948-1989, ziua

naþionalã a României a
fost pe 23 AUGUST. 

Ziua de 23 august a fost
adoptatã drept sãrbãtoare
de stat, sub numele de ziua
insurecþiei armate antifas-
ciste, începutul revoluþiei

populare în România, cu
referire la întoarcerea ar-
melor împotriva Germaniei
naziste ºi arestarea guvernu-
lui condus de Ion Anto-
nescu în anul 1944.
 Din 1990 pânã în

prezent, ziua naþionalã se
serbeazã pe 1 DECEM-
BRIE.

În anul 1990, dupã re-
voluþia anticomunistã din
1989, parlamentul dominat
de FSN a refuzat propunerea

venitã din partea opoziþiei,
de a adopta ziua de 22
decembrie drept sãrbãtoare
naþionalã a României. 

Parlamentul României a
adoptat la 31 iulie 1990 legea
nr. 10 din 1990 ºi a proclamat
ziua de 1 Decembrie drept
sãrbãtoare naþionalã. Legea
10 din 1990 nu precizeazã
semnificaþia sau motivul
alegerii zilei de 1 Decembrie
drept zi naþionalã a
României. 

1 DECEMBRIE, 
Ziua Naþionalã a României

La mulþi ani celor care
poartã numele Sfântului!

Sf. Stelian este prãznuit în fiecare an
la data de 26 noiembrie. Sf. Stelian s-a nãs-
cut la Adrianopolis, în provincia Paflagonia
din Asia Micã (pe teritoriul Turciei de astãzi).
Provenind dintr-o familie sãracã, Stelian a
fost nevoit sã-ºi câºtige singur existenþa. Însã
ceva în adâncul sufletului îl îndemna sã se
retragã din lume ºi sã-i slujeascã lui
Dumnezeu, cel care nu-l pãrãsise niciodatã la
nevoie. 

Într-o noapte, în timp ce se ruga, Stelian a
simþit prezenþa lui Dumnezeu ºi a fost
copleºit de slava Duhului Sfânt. Nu se ºtie
exact ce s-a întâmplat atunci în chilia lui, însã
cert este faptul cã în ziua urmãtoare chipul
sãu iradia de o bucurie profundã ºi era
copleºit de o liniºte sufleteascã pe care n-o
mai cunoscuse pânã atunci. 

Totul avea sã se desluºeascã atunci când
Stelian a întâlnit un copil bolnav, pe care
încerca sã-l consoleze, ca de obicei, iar când
ºi-a pus mâna peste creºtetul copilului, a
simþit puterea lui Dumnezeu trecând prin
mâna sa. 

Copilul ºi-a revenit imediat ºi, de atunci
înainte, Stelian simþea orice suferinþã
sufleteascã de la mare distanþã.  

Sfântul Cuvios Stelian este pictat în mod
obiºnuit cu un copil în braþe, pentru neobosi-
ta sa misiune de a-i apãra pe cei mici, ajutân-
du-i în mod special pe copiii bolnavi.

Sfântul Stelian - 

ocrotitorul pruncilor
ºi al familiei 
creºtine

În noaptea de 5/6 decembrie
se spune cã Moº Nicolae vine
la geamuri ºi vede copiii care
dorm ºi sunt cuminþi, 
lãsându-le în ghete dulciuri
ºi alte daruri, însã tot el este
acela care-i pedepseºte pe cei
leneºi ºi neascultãtori. 

E un obicei vechi, nu numai la
români, de a face cadouri în
aceastã zi. Spre deosebire de Moº
Crãciun, Moº Nicolae nu se aratã
niciodatã. 

De altfel, povestea darurilor
împãrþite pe furiº în aceastã

noapte începe din vechime. Se
spune cã însuºi Sfântul Nicolae a
ajutat trei sãrmane fete din oraºul
sãu, aducându-le dar de zestre,
noaptea, fãrã a fi vãzut. 

Casa în care trãiau cele trei
surori era mai mult decât sãracã.
Tatãl lor plãnuia sã-ºi vândã fetele,
crezând cã astfel se va chivernisi.
Plânsetele ºi rugãminþile fiicelor
sale nu l-au înduplecat pe
bãtrânul cu suflet negru. Sfântul
Nicolae a aflat despre nenorocirea
ce se petrecea nu departe de
locuinþa sa. Noaptea, pe furiº, el a

aruncat o pungã plinã cu galbeni
în camera fetei celei mai mari.
Astfel ea a reuºit sã se mãrite
curând. 

La fel a fãcut Moºul ºi în urmã-
torii doi ani, iar sora cea mijlocie
ºi apoi cea micã au reuºit sã se
aºeze la casele lor.   

Sfântul Nicolae este protector al
copiilor, fiind primul moº darnic
care le face acestora cadouri
odatã cu venirea iernii.

Din bãtrâni aflãm faptul cã
Sfântul Nicolae se mai serbeazã ºi
pentru ajutor la boli ºi lovituri, dar
ºi pentru sprijin acordat în orice
situaþii.

Povestea lui Moº Nicolae 

În noaptea de Sfântul Nicolae, tradiþiile româneºti 
vorbesc ºi despre ritualuri magice ºi 
prognosticuri meteorologice.

 Se vor pune crenguþe de pomi fructiferi în
apã, pentru a înflori pânã la Anul Nou, ocazie
cu care se va afla rodul livezilor din anul ce
urmeazã.

Se spune în tradiþia româneascã ca iarna
începe la Sfântul Nicolae, când, acesta, trebuie
sã-ºi scuture barba cea albã, cu alte cuvinte,
trebuie neapãrat sã ningã. Dacã totuºi se
întâmplã sã nu ningã de Sfântul Nicolae, 
atunci se zice cã ar fi întinerit Sfântul Nicolae.

La mulþi ani
tuturor celor care 

poartã numele 
Sfântului Nicolae, 

multã sãnãtate, bucurii 
ºi împliniri!

Sfântul Nicolae - al doilea sfânt fãcut de Dumnezeu, 
care stã alãturi de Pãrintele ceresc, în stânga lui
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PÂRVU I. GHEORGHE

Atunci când ne închinãm,
Pe Domnul sã-L lãudãm, 
Þinând mâna dreaptã-n sus
Îndreptatã spre Iisus.

Trei degete-mpreunãm
ªi-n genunchi ne aºezãm,
Rostind cu luare aminte
ªi-mblânzind pe Domn’ Pãrinte.

ªi-ntorcând-o la mijloc,
Domn’ Iisus ne dã noroc;
Apoi la umãrul drept
Unui Mare înþelept.

Apoi la umãrul stâng
ªi Duhului Sfânt cu sârg,
Cã sunt Trei acolo-n Cer
ªi la Ei mã rog ºi cer.

Noi Le cerem ºi iertare,
Milã, pace ºi-ndurare:
„Doamne, dã belºug la toþi,
La copii ºi la nepoþi!”

Noi cerem ºi ne rugãm
ªi mereu Îl lãudãm,
Cã El lesne-I rãbdãtor
Pentru orice muritor.

Domnul Sfânt ne ºi iubeºte
ªi iarba-n pãmânt o creºte;
Oamenii Îl preamãresc
ªi-L slãvesc pe Cel Ceresc.

Încredere sã aveþi
Smeriþi sã rãmâneþi
Cã El viaþa Sa þi-a pus,
Ca pe toþi sã-I aibã Sus.

Aºadar, iubiþii mei,
Rugaþi-vã cu temei
ªi sã nu-L uitaþi nicicând,
Ci sã-L pãstraþi chiar ºi-n gând.

Tu, Doamne-al pãmântului
ªi-mpãrat al Cerului,
Sã ne ierþi multe pãcate,
Dar ºi faptele de moarte.

Cã noi toþi mult þi-am greºit
ªi nu ne-am mai spovedit,
Am uitat de rugãciune
ªi de multe fapte bune…

ªi-am vãzut cum se ruga
Fariseu-n sinea sa…
El din gurã doar spunea
ªi vorbe goale-ndruga.

Se mândrea cã ºi posteºte,
Dar pe vameº ponegreºte,
Amintind de zeciuialã,
Nu cã pe oameni îi înalþã.

Mai rostea în gura mare
Cã n-are deloc greºale,
Îns’avea o burtã mare
De atâta îmbuibare!

El pe nimeni n-ajuta
ªi de nimeni nu-i pãsa
ªi orice faptã a sa
Îndepãrta smerenia.

Vameºul când vãmuia,
Uneori mai ºi-nºela.
Iar la templu de-a sosit,
La uºã el s-a oprit.

ªi-ºi bãtea pieptul mereu
Cu teamã de Dumnezeu,
Simþindu-se pãcãtos
El privea numai în jos.

N-avea nicio laudã,
Dar avea o patimã,
O greºealã-nºelãtoare,
Sub vorbele-i sunãtoare.

Autor: MARIA CIOVÂNÃ

Îmi citeºti ultimele gânduri,
îmi citeºti durerea printre 
rânduri.
Am plecat, mamã, nu mã pedepsi!
Promit cã o sã-þi cânt la vioarã,
în fiecare zi.
Nu mã face de ocarã,
am rãbdat cât am putut,
însã uite, mamã,
Domnul, robul Sãu m-a fãcut!

Iatã, domniþa ta se mãritã c-un
astru acum,
iar mierea îmi va fi îndulcitor de
drum,
mi-au ajuns bubele ºi negii de pe
Pãmânt!
Înjur în gând cã am plecat
ºi nu te-am luat cu mine..
Aº vrea sã înjur cu voce tare,
însã Domnul e aici.
ªi mã ascultã, mã vegheazã, mã
priveºte,

aºa cum tu pãzeai vitele pe
câmp.

ºi am plecat peste hotar, mamã!

Hotar prea-ndepãrtat pentru-a-l

cunoaºte tu.

N-am luat nici zdrenþe, nici

bãnuþi,
te-am luat pe tine, în suflet ºi în
gând. 
Nu mai e mult, mamã,
ºi ne vom revedea curând!

Testamentul unui tãrâm necunoscut

O simplã rugãciune,
în smereniePreot Profesor Iconom Stavrofor

În numãrul din septembrie al
ziarului nostru, Pãrintele Iconom
Stavrofor Pârvu I. Gheorghe
publica o poezie tulburãtoare în

memoria soþiei sale. A fost ultima
sa contribuþie în Gazeta de
Urlaþi, dar ºi modul sãu original

de a-ºi lua rãmas bun de la cei
dragi. 

“Rugãciunea cea din urmã” s-a
intitulat poezia ºi a fost scrisã pe 14
septembrie, cu douã luni înainte ca
pãrintele sã treacã în nefiinþã.

“Doamne, Sfânt al Cerului / ºi
Tatã al Pãmântului / Inima þi-o-
ncredinþez / C-am pãstrat ºi al
tãu Crez” - sunt doar câteva din
versurile pe care Pãrintele
Iconom Stavrofor Pârvu I.
Gheorghe le-a aºternut atunci pe
hârtie, presimþindu-ºi parcã sfâr-
ºitul în aceastã viaþã...

Vestea morþii sale a îndurerat
întreaga comunitate, iar Parohia
“Sfinþii Voievozi” a redactat un
mesaj emoþionant la trecerea în
nefiinþã a pãrintelui Gheorghe
Pârvu, care ar fi împlinit 84 de ani. 

“Cu mare durere, vã spunem cã
Pãrintele Iconom Stavrofor Pârvu I.

Gheorghe, de la Biserica Sfinþii
Voievozi din Urlaþi, a adormit întru
Domnul la începutul Postului
Naºterii Domnului nostru Iisus
Hristos... Râu de lacrimi, la trecerea
Sfinþiei Sale în veºnicie! A fost atât
de bun, de blând, de milostiv,
devotat în toate câte realiza... Încã îi
vedem privirea seninã ºi zâmbetul
nedespãrþit... Îi ascultãm glasul
duios... Simþim, ºi acum, mângâ-
ierea mâinii sale întru binecu-
vântare... Dumnezeu sã-i poarte
sufletul pe drum luminat în
Împãrãþia Sa!

Dumnezeu sã-i lumineze calea
spre odihna ºi pacea veºnicã!
Veºnica lui pomenire!”

Din acest colþ de paginã, 
transmitem ºi noi Sincere

Condoleanþe familiei îndurerate. 
Dumnezeu sã-l odihneascã! 

a trecut în nefiinþã

Sfântul Andrei, celebrat
la 30 noiembrie în fiecare
an, reprezintã o sãrbãtoare
specialã pentru români,
pentru cã Sfântul Apostol
Andrei este considerat
ocrotitorul lor. Sfântul An-
drei este primul dintre
apostoli care a propovãduit
Evanghelia la geto-daci, pe
teritoriul Dobrogei, motiv
pentru care este considerat
ca cel care a creºtinat
poporul român. Nu întâm-

plãtor, sute de mii de
români poartã numele
Sfântului. Numele Andrei
derivã din grecescul
Andreas, care înseamnã
„viteaz”, „bãrbãtesc”.

Noaptea de Sfântul
Andrei (29-30 noiembrie)
este consideratã de mulþi
echivalentul Halloween-u-
lui românesc, datoritã mai
multor tradiþii ºi superstiþii
legate de sãrbãtoarea Sfân-
tului Andrei. 

În aceastã noapte
„umblã strigoii” sã fure
„mana vacilor”, „minþile oa-
menilor” ºi „rodul live-
zilor”. Gospodinele atârnã
cununi de usturoi ori ung
porþile, uºile ºi geamurile,
dar ºi coteþele animalelor,
cu usturoi zdrobit pentru a
preveni pãtrunderea duhu-
rilor rele. 

Acest usturoi va fi
folosit de-a lungul anului
care va veni  ca tratament
pentru diverse boli, ca
mijloc de protecþie faþã de
duhurile malefice, precum
ºi ca modalitate de a atrage

un posibil partener de
viaþã, a ursitului (dupã ce,
în prealabil, usturoiul a fost
sfinþit la bisericã ºi pãstrat
la icoanã). 

Animalelor din gospo-
dãrie li se pune în hranã
busuioc sfinþit ºi agheasmã
în apã. 

De asemenea, se
descântã droburi de sare,
care se îngroapã sub grajd,
pentru a fi scoase la su-
prafaþã de Sfântul Gheor-
ghe (23 aprilie), fiind
folosite la hrana animalelor,
tot pentru a le proteja de
duhuri rele.

Sfântul Andrei, apostolul ocrotitor al românilor 
La mulþi ani celor care poartã

numele Sfântului!

Pârvu I. Gheorghe 
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CATRINESCU

COOLLEECCTTIIVV RREEDAACCÞÞIIONNAALL::

3.500 de puieþi de salcâm plantaþi 
de 160 voluntari, cu sprijinul Primãriei Urlaþi 
Luna trecutã, aproape 160 de

voluntari de la Clarfon, Asko
Group, CSR Nest ºi de la partenerul
local  - Asociaþia GIC Urlaþi ºi-au dat
întâlnire pentru o acþiune deosebitã -
aceea de a repopula malul
Cricovului Sãrat cu 3.500 de puieþi
de glãdiþã, o specie aparte de sal-
câm. 

Acþiunea a fãcut parte din campania
“Un Pacient Protezat - Un Copac
Plantat”, este finanþatã de Clarfon ºi
implementatã în zonã cu sprijinul
Asociaþiei CSR Nest Bucureºti.
Vremea a þinut ºi ea cu cei care au par-
ticipat la aceastã acþiune, desfãºuratã
sub titulatura “Pentru un Mâine mai
curat”! 

S-a muncit din greu la fãcut gropi, 
s-au cãrat sute de litri de apã pentru
noii puieþi, dar nimeni nu a simþit
oboseala. 

Voluntarii prezenþi s-au bucurat
împreunã de toamnã ºi naturã la Urlaþi
la acþiunea la care au rãspuns prezent
ºi reprezentanþi ai Poliþiei Locale
Urlaþi, Ocolului Silvic Vãrbila, ai
Liceului Teoretic “Brâncoveanu
Vodã”, dar ºi de la C.I.T.O.P.A.H.
Urlaþi. 

La buna desfãºurare a evenimen-
tului un rol deosebit l-a avut
Primãria Urlaþi, prin dl. primar
Marian Mãchiþescu - care a pus la
dispoziþia voluntarilor terenul unde
au fost plantaþi puieþii de salcâm. 
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