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Noi proiecte
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de cãtre 
Administraþia
publicã localã
din Urlaþi
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Consiliul Local Urlaþi a aprobat, în
ºedinþa de joi, 22.04.2021, bugetul pentru
anul în curs - unul suficient, am putea
spune, pentru ca noile proiecte vizate de
administraþia publicã localã sã-ºi urmeze
cursul firesc. PAGINA 8

Lucrãrile la Biserica
“Sfinþii Voievozi”
Urlaþi au nevoie de
susþinere 

Noul centru de 
recuperare din Urlaþi
începe sã prindã 
contur pe zi
ce trece

Noi lucrãri de reparaþie ºi
întreþinere în ”Parcul Central” 

Viceprimarul LAZÃR STAN, 
alãturi de Consiliul Local URLAÞI

ureazã tuturor locuitorilor Oraºului Urlaþi un 

Paºte Fericit alãturi 
de cei dragi! 

Sãrbãtori binecuvântate!
An de an aºteptãm cu bucurie

Sãrbãtoarea Sfintelor Paºti. Este un
moment special, în care creºtinii 
primesc în suflet Lumina Sfântã 
a Învierii. 

Doresc tuturor locuitorilor 
Oraºului URLAÞI din toatã
inima, multã sãnãtate ºi sã vã 
bucuraþi de aceste zile de 
sãrbãtoare alãturi de cei dragi! 

Primar, MARIAN
MÃCHIÞESCU

Un Paºte fericit!

Pentru creºterea calitãþii vieþii oamenilor ºi atragerea de noi investitori

Oraºul Urlaþi - parte a unui
proiect de anvergurã 

Proiectele propuse ºi aprobate în cadrul ªedinþelor
Consiliului Local Urlaþi încep sã-ºi facã prezenþa, rând pe
rând, în funcþie de prioritãþi. Iar aici facem referire la ºoseaua
cunoscutã de cãtre localnici drept “Peticilã” - un drum care,
dupã mai bine de 30 de ani, va suferi transformãri majore. 
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URLAÞIUL ARE BUGET 
Start pentru noile proiecte
ale administraþiei locale!

Extinderea
reþelei de

gaze cu 
33 km în

oraºul
Urlaþi!

PAGINA 2



GAZETA de URLAÞI 2
 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
Primãria oraºului Urlaþi
0244/27.14.29 (centrala)

Telefoane Utile 

Inspector,
Diana SERSEA

ªedinþa ordinarã din
26 martie 2021:

1. Hotãrârea nr. 15
/25.03.2021 privind apro-
barea documentaþiei tehni-
co-economice - PROIECT
TEHNIC ªI DETALII DE
EXECUÞIE ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul „Reabilitare ºi
modernizare strãzi, faza
a III-a, strãzile: Cuza
Vodã ºi Eternitãþii,
Oraºul Urlaþi, Judeþul
Prahova”.

2. Hotãrârea nr. 16
/25.03.2021 privind apro-
barea vânzãrii directe a 
3 imobile-teren proprieta-
rilor de locuinþe beneficiari
ai prevederilor Legii nr.
15/2003 privind  sprijinul
acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinþe
proprietate personalã*) -
Republicatã.

3. Hotãrârea nr. 17
/25.03.2021 privind
atestarea în domeniul
public al oraºului Urlaþi 
a Staþiei de Epurare Ape 
Uzate Urlaþi ºi darea în
administrare ºi
exploatare a acesteia
cãtre S.C. Hidro Prahova
S.A. Sucursala Urlaþi.

4. Hotãrârea nr. 18
/25.03.2021 pentru 

modificarea ºi completarea
H.C.L.Urlaþi nr.13/25.02.2021
privind aprobarea organi-
gramei ºi statelor de
funcþii pentru aparatul
de specialitate al
Primarului oraºului
Urlaþi ºi serviciile pu-
blice de interes local,
pentru anul 2021 ºi apro-
barea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a
Direcþiei de Asistenþã
Socialã Urlaþi.

5. Hotãrârea nr. 19
/25.03.2021 privind apro-
barea documentaþiei tehni-
co-economice - PROIECT
TEHNIC ºi a indicatorilor
tehnico-economici pentru
obiectivul „Sprijinirea efi-
cienþei energetice ºi ges-
tionarea inteligentã a
energiei în infrastructura
de iluminat public
Urlaþi”.

6. Hotãrârea nr. 20
/25.03.2021 privind apro-
bare P.U.Z. «SCHIMBARE
DESTINAÞIE TEREN
(S=6000 mp) DIN ZONÃ
LOCUINÞE  ÎN ZONÃ

SPAÞII VERZI (Sst=8770
mp), oraº Urlaþi, str. Mihai
Viteazu, Tarla 116, Parcela
Ps 7092/1».

ªedinþa extraordinarã
din 29 martie 2021:

1. Hotãrârea nr. 21
/29.03.2021 privind apro-
barea asocierii Oraºului
Urlaþi cu Judeþul Prahova,
în vederea realizãrii docu-
mentaþiilor tehnico-eco-
nomice pentru investiþia
„Extindere reþea dis-
tribuþie gaze naturale în
unele localitãþi din
Judeþul Prahova”.

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

Având în vedere ultimele dis-
cuþii purtate în ºedinþa Consiliului
Local din 25 martie, putem spune
cã Primãria Urlaþi, prin domnul
Primar Marian Mãchiþescu, a fixat
obiective ambiþioase ºi pentru
acest an. 

Facem referire la extinderea
reþelei de alimentare cu gaze care,
conform studiului de fezabilitate nr.
11/2021, va fi extinsã cu 33 de km!
Acest proiect are în vedere Valea
Nucetului, Valea Crângului, Valea
Seman, Mãrunþiº, Valea Urloii, Valea
Pietrii, Jercãlãi, Cherba, str. Nuferilor,
str. Valea Bobului, Trandafirului ºi
Arioneºtii Vechi. 

În total, 733 de
gospodãrii vor fi racor-

date la reþeaua de gaze.
Soluþia tehnicã de prin-

cipiu pentru extinderea reþelei
de gaze naturale constã în racor-

darea la sistemul de distribuþie
existent în oraºul Urlaþi. Punctele
de cuplare sunt urmãtoarele:

 extinderea din localitatea
Jercãlãi se va realiza prin cuplarea la
conducta de distribuþie proiectatã
conform avizului de principiu
Distrigaz Sud Reþele nr. 715/15.07.2019,
cu regime medie presiune;

 extinderea din localitatea Valea
Pietrii se va realiza prin cuplarea la
conducta existentã DC149 din locali-
tatea Arioneºtii Noi;

 extinderea de pe strada
Trandafirului se va realiza prin
cuplarea la conducta existentã pe
aceastã stradã;

 extinderea din localitatea
Arioneºtii Vechi se va realiza prin
cuplarea la sistemul de distribuþie
existent în zonã;

 extinderea de pe strada
Nuferilor ºi strãduþele adiacente se va
realiza prin cuplarea la conducta
existentã pe strada Nuferilor;

 extinderea de pe strada Valea
Bobului se va realiza prin cuplarea la
conducta existentã pe
aceastã stradã.

Numãrul famili-
ilor posibil a fi
racordate la reþeaua
de gaze naturale este
de 733, dupã cum
urmeazã: 

Valea Nucetului
(80), Valea Crîngului
(130), Valea Seman
(50), Mãrunþiº (140),
Valea Urloii (100),
Valea Pietrii (20),
Jercãlãi (85), Cherba
(90), Str. Nuferilor
(20), Valea Bobului
(10), Str. Tran-
dafirului (3),
Arioneºtii Vechi (5).

Dacã totul decurge normal, fãrã

apariþia unor contestãri la licitaþii ori

rectificãri bugetare, implementarea

acestui important proiect va demara

în cel mai scurt timp. 

Primãria Urlaþi atrage atenþia
asupra faptului cã incendierea
deºeurilor în gospodãrii reprezintã
fapte care pot fi sancþionate contra-
venþional sau penal, dupã caz, con-
form legislaþiei în domeniul protecþiei
mediului, respectiv Legea  211/2011
privind regimul deºeurilor, Legea
170/2004 privind gestionarea
anvelopelor uzate sau Legea 104/2011
privind calitatea aerului.

ASUPRA INTERZICERII ARDERII
DEªEURILOR ÎN GOSPODÃRII!

Extinderea reþelei de gaze 
cu 33 km în oraºul Urlaþi! 
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Pentru creºterea calitãþii vieþii oamenilor ºi atragerea de noi investitori

Oraºul Urlaþi - parte a unui
proiect de anvergurã 

Proiectele propuse ºi aprobate în
cadrul ªedinþelor Consiliului Local
Urlaþi încep sã-ºi facã prezenþa, rând
pe rând, în funcþie de prioritãþi. Iar
aici facem referire la ºoseaua cunos-
cutã de cãtre localnici drept
“Peticilã” - un drum care, dupã mai
bine de 30 de ani, va suferi transfor-
mãri majore.  

Marþi, 13 aprilie, zeci de bul-
dozere, autobasculante ºi alte utilaje
grele au “invadat” Cartierul
Tineretului (str. Mihai Viteazu) sub
privirile Administraþiei Publice locale
Urlaþi ºi a Preºedintelui CJ Prahova,
Iulian Dumitrescu - într-un proiect de
amploare, ce are ca finalitate moder-
nizarea ºi reabilitarea DJ 102K. 

Ordinul de începere a lucrãrilor a
fost semnat de cãtre preºedintele CJ
Prahova ºi se referã la refacerea ºi
modernizarea a 46,03 km de drumuri
judeþene ce leagã localitãþile Urlaþi-
Cherba-Ceptura-Fântânele-Vadu Sãpat
(Ungureni) - Mizil - Baba Ana (Con-
duratu) - Fulga de Sus-Fulga de Jos -
Sãlciile. 

“Începem efectiv lucrãrile de
modernizare ºi reabilitare a unor
drumuri judeþene într-o zonã a
judeþului Prahova cu mare potenþial

de dezvoltare economicã. Aceastã
investiþie va creºte calitatea vieþii
prahovenilor din localitãþile de pe
traseu ºi va spori atractivitatea
Parcurilor Industriale Urlaþi ºi
Mizil”, a declarat Iulian Dumitrescu,
Preºedintele Consiliului Judeþean
Prahova. 

Proiectul în valoare totalã de
153.162.417,00 lei, din care
149.105.306,20 lei reprezintã fonduri
europene nerambursabile, are ca ter-
men de execuþie 33 de luni. 

Într-una din zilele trecute, am luat ºi
noi la pas zona pentru a surprinde
imagini de la primele lucrãri ce se
efectueazã pe DJ 102K. Chiar dacã ploa-
ia devenise la un moment dat supãrã-
toare, muncitorii firmei care se ocupã
efectiv de acest important proiect se
aflau la datorie. 

În momentul documentãrii noastre,
se efectuau lucrãri de decopertare pe
mai multe secþiuni ale drumului cãtre
Ceptura. Un adevãrat “furnicar” ni s-a

desfãºurat înaintea ochilor, iar noi am
coborât repede din maºini sã facem
poze pentru a nu obstrucþiona circu-
laþia pe drumul care va arãta cu totul
altfel ºi care va fi modernizat la cele
mai înalte standarde. 

“Acest proiect de modernizare a
drumului judeþean 102K înseamnã
enorm pentru oraºul Urlaþi atât din
punct de vedere economic, social ºi
administrativ, cât ºi din punct de
vedere al strategiei de dezvoltare a
acestei zone - cu un mare potenþial
economic. Pe de altã parte, aceastã
investiþie majorã are ca scop
creºterea calitatea vieþii oamenilor
din localitãþile de pe traseu ºi, tot-
odatã, va atrage o atenþie sporitã a
investitorilor pentru Parcurile
Industriale din zonã”, ne-a declarat
Dl. Marian Mãchiþescu, primarul
oraºului Urlaþi. 

Noi proiecte vizate de cãtre 
Administraþia publicã localã din Urlaþi

În cadrul ultimei ºedinþe de
Consiliu Local, din 25 martie, 
s-au pus în discuþie ºi s-au ana-
lizat câteva dintre subiectele de
interes major pentru cetãþenii
oraºului Urlaþi. 

Este vorba despre:

 emiterea ordinului de începere
pentru modernizarea strãzilor
Cuza Vodã ºi Eternitãþii - ca urmare
a aprobãrii în cadrul ºedinþei de
Consiliu Local a indicatorilor tehni-
co-economici pentru acest obiectiv;
 necesitatea demarãrii în cât

mai scurt timp a lucrãrilor de extin-
dere a reþelei de colectare a apelor
uzate menajere pe strãzile: 

30 Decembrie ºi Orzoaia de Jos
de cãtre Primãria oraºului Urlaþi,
iar pe strãzile laterale, respectiv
Teiului, Parcului, Trandafirului ºi

Cãprioarelor, de cãtre cei de la
Hidro Prahova. 

Menþionãm cã pe strada Teiului
a fost obþinutã autorizaþia de con-

struire ºi, în scurt timp, vor începe
lucrãrile de execuþie. 

De asemenea, s-a demarat proce-
dura în vederea realizarii proiectu-
lui (la nivel de studiu de fezabilitate)
pentru modernizarea strãzilor
menþionate (asfaltare, trotuare,
rigole, etc) astfel încât, dupã exe-
cuþia lucrãrilor de infrastructurã
edilitarã, sã înceapã la scurt timp ºi
modernizarea acestora;
 necesitatea semnãrii contrac-

telor, de cât mai mulþi cetãþeni, cu
operatorul de salubritate, colec-
tarea selectivã ºi, nu în ultimul
rând, necesitatea educãrii civice a
cetãþenilor cu privire la aruncarea
deºeurilor pe domeniul public. 
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“UN COPIL, O FLOARE NE ZÂMBESC ÎN SOARE”!
Prof. înv. preºc. 
Aurica BARBU,

Grãdiniþa cu PP ,,Clopoþica”
Urlaþi

Dragi copilaºi, eu m-am
gândit ca pentru o 
sãptãmânã sã devenim 
pictori ai primãverii.

- Pictorii, primãverii? 
Nu este greu?
- Deloc. Aºezãm pete de

culoare afarã: pe pomi,
pietre, iarbã, pãmânt 
sã vedem ce iese. 

În cadrul proiectului ºi al
parteneriatului încheiat cu
pãrinþii ºi grãdiniþa, denumit
,,Un copil, o floare ne zâm-
besc în soare”, grupa mare
,,Îngeraºii” (program normal)
de la Grãdiniþa cu PP
,,Clopoþica” Urlaþi coordonaþi
de doamna prof. înv. preºc.
Aurica BARBU, au adus o
patã de culoare prin acti-
vitãþile de înfrumuseþare a
spaþiului din jurul grãdiniþei. 

Alãturi de noi au participat
cu susþinere ºi grupa mare a
,,Spiriduºilor”condusã de
prof. înv. preºc. Elena
Cristina ALEXANDRU.

Un copil-o floare cu
bucurie în suflet am sãdit în
micuþa grãdiniþã amenajatã
acum câþiva ani panseluþe,
lalele, trandafiri, nãsturaºi,
zambile, ghiocei galbeni ºi
narcise. 

Florile, vopselurile ºi varul
au fost donate de cãtre
pãrinþi. O altã activitate dis-
tractivã a fost vopsirea pomi-
lor ºi a pietrelor din jurul
acestora.

Atracþia deosebitã a

celor mici au fost bubu-

ruzele vopsite pe

pietre, cu mare atenþie

pentru a putea face

decorul final al grã-

diniþei noastre. 
Primãvarã te iubim

ºi aºteptãm sã vinã
iepuraºul, cã am fost
foarte harnici!     

În organizarea Muzeului
“Conacul Bellu”, pe 24 aprilie
a avut loc ceremonia de
comemorare a 100 de ani de
la trecerea în eternitate a
patronului muzeului, încãrcat
de istorie, din Urlaþi. 

La evenimentul dedicat lui
Alexandru Bellu (1850-1921) ºi

organizat de muzeograful-
custode al colecþiilor

Bellu, doamna
Gabriela Nicolau,
a participat un
numeros public,
dar ºi o serie de
invitaþi - în frunte cu

Dr. Georgeta Filitti,
istoric - cercetãtor la

Institutul de Istorie
“Nicolae Iorga” al Acade-

miei Române, dar ºi membrii
ai familiei Bellu ºi ai Fundaþiei
“Calea Victoriei”. 

În cadrul evenimentului a
fost conferitã ºi o medalia co-
memorativã (foto) ce marcheazã
stingerea din viaþã a baronului

Alexandru Bellu - descendent al
unei  prestigioase familii cu rã-
dãcini macedonene, el însuºi
considerat un pionier al foto-
grafiei nu numai româneºti, ci ºi
europene, cel care a imprimat
acestui loc o viziune, o des-
chidere ºi un spirit european. 

O astfel de medalie come-
morativã, dar ºi un tablou,  au
primit ºi nepoþii baronului
Alexandru Bellu - Radu ºi

Irina, care au fost copleºiþi de
emoþia momentului ºi, deo-
potrivã, de bucuria de a  întregi,
prin douã donaþii, colecþiile
muzeului “Conacul Bellu” din
Urlaþi. 

Cu prilejul acestei zile a fost
vernisatã ºi expoziþia intitulatã
“Fotografiile artistului în
colecþia de cãrþi poºtale”,
eveniment organizat de cãtre
dna Argentina Istrãtescu. 

“100 de ani de la moartea lui Alexandru Bellu” - 
eveniment marcat la muzeul ce îi poartã numele
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Deºi nu am mai scris de

ceva timp despre lucrãrile

la proiectul “Consolidare,

reabilitare ºi dotare Secþia

de Recuperare Medicalã,

Neuromotorie, Reuma-

tologicã ºi Post-traumaticã a

Spitalului Orãºenesc Urlaþi”,

vã putem anunþa cã acestea

continuã ºi cã deja se vãd

transformãri. 

Proiectul de la fosta mater-
nitate din oraº începe sã
prindã contur, dupã cum se
poate vedea ºi din foto. 

Proiectul a fost pus pe
hârtie mai întâi de cãtre Dl.
Primar Marian Mãchiþescu -
cel care, alãturi de Dna
manager Gabi Cismaº, au dus
muncã de lãmurire cu instituþi-

ile abilitate sã dea undã verde
pentru aceste lucrãri. 

Toatã documentaþia nece-
sarã a fost finalizatã de câteva
luni pentru proiectul a cãrui
valoare estimatã este de 3,6
milioane de euro. 

Acesta va deservi nu doar
locuitorii din Urlaþi, ci ºi pe cei
din zona Vãii Cricovului. 

Se estimeazã ca numãrul
pacienþilor care se vor adresa
noului centru de recuperare sã
fie de peste 60.000 anual. 

Aici se vor putea trata per-
soanele care parcurg perioada
de recuperare post-operato-
rie, dar centrul va oferi ºi ser-
vicii pe parte de reumatologie
sau alte discipline medicale
(nn - pot fi urmate inclusiv
cure de împachetãri cu nãmol

sau bãi cu apã sãratã). În
acest scop va fi construitã o
secþie specialã -  o “zonã
umedã”, ce va include saune
ºi piscinã, iar imedit lângã se
va amenaja ºi o salinã artifi-
cialã pentru cei cu probleme
respiratorii.

Noul centru de recuperare din Urlaþi începe 
sã prindã contur pe zi ce trece

Lucrãrile la Biserica “Sfinþii Voievozi” Urlaþi
au nevoie de susþinere 

Lucrãrile de restaurare la bise-
ricã, complexe ºi costisitoare, au
necesitat un efort financiar aprecia-
bil din partea Parohiei ºi a credin-
cioºilor - care au sprijinit cu donaþii.

S-a fãcut apel în Bisericã ºi s-au
organizat colecte pentru susþinerea
lucrãrilor ºi au fost depuse proiecte la
diferite instituþii ale statului. Faptul
acesta evidenþiazã dragostea ºi ataºa-
mentul deosebit al credincioºilor faþã
de parohie ºi de Biserica parohialã,
precum ºi implicarea exemplarã a
oamenilor în rezolvarea problemelor
administrativ-gospodãreºti ale aºezã-
mântului. 

Anul trecut a fost restaurat exterio-
rul Bisericii, zidurile au fost tratate
împotriva igrasiei ºi s-a aplicat ten-
cuiala. În aceleaºi timp, au fost fina-
lizate lucrãrile de la acoperiºul turlei
mari ºi la acoperiºul Sfântului Altar. De
curând, au început lucrãrile de
reparaþii la acoperiºul Bisericii, care
vor dura pânã la Sf. Paºti a.c. ºi vor con-
sta în: demolarea ºi înlocuirea totalã a
asterelei ºi a laþilor, înlocuirea grinzilor
ºi a cãpriorilor, înlocuirea totalã a
tablei, a jgheaburilor ºi a burlanelor.
De asemenea, va fi aplicatã folia anti-
condens pe toatã suprafaþa acoperi-
ºului, dar se va realiza ºi o corecþie la
structura acoperiºului - pentru a fi
îndreptat, dar ºi adãugarea de coame. 

În ultima perioadã, au fost efectuate
lucrãri de desfacere a vechii învelitori
din tablã, s-a refãcut structura de lemn,
fiind înlocuitã întreaga lãstãrealã afec-
tatã de ciupercã. Lemnul montat a fost
tratat ºi s-a aplicat folia anti-condens. În
urmãtoarea perioadã, se are în vedere
trecerea la complexa acþiune de
acoperire a Bisericii cu noua tablã.
Atunci se vor înlocui toate jgheaburile
ºi burlanele, cele noi fiind confecþio-
nate tot din tablã - dar de înaltã calitate.
Totodatã, au fost executate lucrãri de
tencuialã ºi de zugrãvire cu vopsea

lavabilã, atât la clãdirea
Bisericii, cât ºi în interiorul
turlelor ºi au fost renovate subsolul ºi
mansarda Bisericii unde se va pãstra
arhiva.

“Deoarece lucrãrile de execuþie ale
acoperiºului sunt urgente, îndemnãm
pe toþi cei care doresc, credincioºi,
parohii sau asociaþii, sã ne ajute la
finalizarea lucrãrilor, fiecare dupã posi-
bilitãþi. Costul lucrãrilor, al proiectului
ºi al taxelor aferente acestora nu a fost
achitat în totalitate. 

La acoperiº avem o restanþã de
50.000 de lei, iar la faþade mai avem de
plãtit 50.000 de lei. Mulþumim bunului
Dumnezeu ºi Preacuratei Fecioare
Maria pentru binecuvântarea ºi ajutorul
primit în toatã aceastã perioadã de timp,
precum ºi bunilor noºtri credincioºi
care au avut încredere în noi, au spri-
jinit material lucrãrile ºi ne-au însoþit
mereu cu rugãciunile lor!”, a transmis
preotul paroh Tãnase Petroniu. 
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Au fost actualizate modelele de declaraþie pe propria
rãspundere ºi adeverinþa de la angajator

Din 28 martie au intrat
în vigoare noile restricþii
anti-Covid, care prevãd
inclusiv interdicþia de a
ieºi din casã dupã ora
20:00, în week-end, dacã
rata de infectare a unei
localitãþi este mai mare de
4 cazuri la mia de locuitori,
respectiv zilnic dacã rata
de infectare este mai mare
de 7,5. 

Autoritãþile au publicat
ºi douã noi tipuri de
declaraþii, mai exact: 

- modelul declaraþiei pe
propria rãspundere ºi al ade-
verinþei de la angajator pen-
tru toate localitãþile, indife-
rent de rata de incidenþã
(nivelul de rãspândire a
virusului)

- modelul declaraþiei pe
propria rãspundere ºi al ade-
verinþei de la angajator pen-

tru localitãþile care depãºesc
rata de incidenþã de 4 la mia
de locuitori (necesar a fi
folosite pentru zilele de
vineri, sâmbãtã ºi duminicã),
respectiv 7,5 la mia de
locuitori (necesar a fi folosite
în toate zilele sãptãmânii).

Declaraþia pe propria
rãspundere poate fi scrisã
de mânã, cu condiþia pre-
luãrii tuturor elementelor
prezentate în varianta elec-
tronicã. 

De asemenea, poate fi sto-
catã ºi prezentatã pentru con-
trol pe dispozitive electronice
mobile, cu condiþia ca pe
documentul prezentat sã
existe semnãtura olografã a
persoanei care foloseºte
declaraþia ºi data pentru care
este valabilã declaraþia.

Luni 
Ne arãtãm preþuirea ºi dragostea

de Dumnezeu lepãdându-ne de
starea smochinului (smochinul fãrã
rod se usucã iar omul ce nu se
gândeºte ºi cautã ºi la aproapele sãu,
se pierde ºi se îndepãrteazã de
Tatãl), devenind milostivi, ajutând,
dãruind celor de lângã noi, aproa-
pelui din oricât de puþin avem. Chiar
ºi mângâierea unei vorbe e mai pre-
sus de orice strãlucire a banului,
dacã e dãruitã necondiþionat ºi la
momentul potrivit, aducând alinare.

Marþi 
Dumnezeu este al Dreptãþii, al

mâniei faþã de farisei, fãþarnici,
necinstiþi, dar, mai presus de orice,
Dumnezeu este al Iubirii, este Iubire.
Relaþia cu aproapele nostru e impor-
tantã pentru cã noi fiinþãm în comu-
niune socialã ºi doar prin exemplu
personal putem oferi model, sã ”ne
iubim aproapele ca pe noi înºine”,
dezamãgirea ce-o aducem Lui e mai
ales prin dezinteres faþã de
aproapele nostru.

Miercuri 
Pe placul lui Dumnezeu e sã

trãim în Luminã, îndepãrtându-ne de
întuneric, cãci, Dumnezeu este ºi al
Luminii. O Luminã simþitoare ºi
Luminã a Înþelegerii, cãci, ”...cel ce
umblã pe întuneric nu ºtie unde
merge... , ºi,: ”Eu Luminã am venit în
lume, pentru ca oricine crede în
mine sã nu rãmânã în întuneric.”

Joi 
însemnãtatea acestei zile e imen-

sã, cãci, pe de o parte ne împãrtãºim
pãtrunzând în taina dumnezeirii cu
Sfântul Trup ºi Sfântul Sânge al lui
Hristos ” Pomeneºte-mã, Doamne,
într-u împãrãþia Ta ” ºi pe de altã
parte înþelegem din cele 12
Evanghelii cã Unitatea în Credinþã
este de-o importanþã copleºitoare. 

Sã cerem prin rugãciunile noastre
Lumina Înþelegrii de-a vieþui prin uni-
tate în credinþã precum Sfânta
Treime.

Vineri 
Ziua Rãstignirii Mântuitorului, a

punerii în mormânt, o zi tristã pen-
tru creºtini, semnificaþia acestei zile
fiind ceea ce noi trebuie sã
înþelegem : cã noi, creºtinii în
zminteala noastrã l-am ”plãmâdint”
pe Iisus dupã dorinþele noastre, 
l-am rãstignit ºi el a murit pe Cruce
pentru iertarea, mântuirea noastrã…
suferinþa care mântuie… Dar, pentru
cã Iisus a Înviat: ”În mormânt, Viaþã,
pus ai fost Hristoase…”. Iatã cã
Dumnezeu s-a smerit pe sine în faþa
omului, creaþia sa. Îndemnul acestei
Sfinte zile câtre mai ales mai marii la
putere de pretutindeni e de înþele-
gere a faptului cã: ”a fi cel mai mare
înseamnã sã fii slujitorul tuturor”
…Dumnezeu, Iubirea absolutã, 
ne-a umilit în aceastã zi…

Sâmbãtã 
o zi în care tot creºtinul se minu-

neazã de ceea ce a fãcut pentru noi

Dumnezeu, care iubindu-ne atât de
mult ne-a dat nouã pe Fiul ce s-a 
sacrificat pentru noi.. o Zi a Tãcerii,
cãci Dumnezeu este vederea neve-
derii ºi trupul trebuie sã tacã în faþa
ei, a minunii.

Sfânta ºi Minunata Zi a
Învierii lui Iisus, Mântuitorul
nostru 

O Zi de cea mai mare însemnã-
tate, o Zi în care Iisus ne dãruieºte
Lumina Sfântã, viaþa veºnicã, ”cu
moartea pe moarte cãlcând ºi celor
din morminte viaþã dãruindu-le...”

În Învierea lui Iisus Hristos gãsim
Lumina, bucuria, iubirea, mãreþia,
vindecare, iertare, mântuire, apa vie,
viaþa, nemurirea. În Aceastã Sfântã Zi
a Învierii, Dumnezeu a arãtat
limpede oamenilor cât de mult ne
iubeºte, prin Învierea lui Iisus pe
care noi l-am rãstignit pe Cruce s-a
sãvârºit Minunea!

În Sãptãmâna Mare, Sãptãmâna Patimilor, 
fiecare Zi are o Semnificaþie deosebitã

Spalã-te pe faþã cu apa în
care ai þinut un ou roºu

În dimineaþa zilei de Înviere, 
credincioºii se spalã pe faþã cu apa
în care se aflã un ou roºu ºi 
o monedã de argint pentru a fi roºu
în obraji ca oul roºu ºi tari ca banul
sau pentru a avea noroc. 

Acest obicei este unul care aduce
bucurie copiilor, cei mai mici putând
lua la finalul ritualului bãnuþul din apã
sau primind din partea capului familiei
câte o micã sumã de bani de buzunar.

Ouãle simbolizeazã mormântul lui
Iisus Hristos, care s-a deschis la
învierea sa din morþi. De aceea, când
se sparg ouãle prin ciocnire, dar ºi
când se salutã creºtinii îºi spun:
“Hristos a Înviat! Adevãrat a Înviat!”. 

Existã credinþa ca cei care cioc-
nesc se întâlnesc pe lumea cealaltã. 

În tradiþia popularã de la noi, ouãle
de Paºti sunt purtãtoare de puteri
miraculoase: vindecã boli, protejeazã
animalele din gospodãrie, te apãrã de
rele.

Ce semnificã cuvântul
„PAªTE”?

Cuvântul „Paºte” în traducere din
limba ebraicã înseamnã trecere, trecere
pe alãturi sau izbãvire de primejdie. 
Din Vechiul Testament cunoaºtem cã
Moise, dupã porunca lui Dumnezeu, a
îndreptat „zece pedepse” asupra
Egiptului, ca sã-l facã pe faraon sã
elibereze poporul evreu din robie. 
A zecea pedeapsã a fost cea mai cruntã.
Noaptea îngerul Domnului i-a rãpus pe
toþi cei întâi-nãscuþi din Egipt, de la
oameni pânã la animale. El a ocolit
numai casele cu uºile însemnate. 

În ajun Dumnezeu le-a poruncit
evreilor sã înjunghie mieii ºi sã ungã
uºorii uºilor cu sângele acestora. 

Paºtele din Vechiul Testament a 
preînchipuit Paºtele nostru creºtinesc,
din Noul Testament. 

Precum atunci moartea a trecut pe
alãturi de casele evreilor, iar ei au fost
eliberaþi din robia egipteanã ºi au primit
pãmântul fãgãduit, la fel ºi de Paºtele
creºtinilor, Învierea Domnului Iisus,
moartea veºnicã a trecut pe alãturi de
noi: Hristos Cel Înviat, eliberându-ne din
robia diavolului, ne-a dat viaþã veºnicã.

În dimineaþa zilei de Înviere,
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Sfintele slujbe pot fi oficiate în
interiorul ºi/sau în afara lãcaºurilor
de cult, cu respectarea regulilor de
protecþie sanitarã prevãzute de
Ordinul comun al Ministrului Sãnã-
tãþii ºi al Ministrului Afacerilor In-
terne nr. 1.103/95/2020, dintre care
amintim: 

dezinfectarea mâinilor la intrarea
în lãcaºul de cult; 

purtarea obligatorie a mãºtii sa-
nitare, astfel încât aceasta sã acopere
gura ºi nasul; 

asigurarea unei suprafeþe de mi-
nimum 4 mp pentru fiecare persoanã
ºi o distanþã de minimum 2 m între
persoane, în interior, ºi 1,5 m între
persoane, în exterior.

În toate localitãþile se permite
circulaþia persoanelor în afara locuin-
þei/gospodãriei, în perioada 1 mai - 2
mai 2021, în intervalul orar 20.00-
5.00 pentru deplasarea ºi partici-
parea la slujbele religioase (art. 2
pct. 6 din Anexa 3 a HG nr. 432/8 aprilie
2021). Slujba Învierii Domnului din
noaptea zilei de duminicã, 2 mai
2021, va fi sãvârºitã în prezenþa
credincioºilor, potrivit rânduielii
liturgice a Bisericii Ortodoxe.

În Sfânta ºi Marea Vineri, la
momentul înconjurãrii bisericii cu
Sfântul Epitaf, credincioºii vor respecta
distanþa fizicã. 

Dacã în bisericã nu existã spaþiu sufi-
cient pentru credincioºi, dupã închi-
nare, aceºtia vor aºtepta în curtea
lãcaºului de cult, pe locurile marcate.

De Paºti, pentru a evita aglomeraþia,
la unitãþile de cult cu pangarul în 

interiorul bisericii vor fi organizate din
timp, în locuri special amenajate în
afara lãcaºului de cult, mai multe
puncte de distribuire a Paºtilor
(pâine binecuvântatã ºi stropitã cu
agheasmã ºi vin, pregãtitã ºi amba-
latã din vreme în pachete/punguþe
de unicã folosinþã închise, respec-
tând regulile de igienã), a lumânãrilor,
a candelelor etc.

Credincioºii vor aºtepta, în afara
lãcaºului de cult, pe locuri indivi-
duale special marcate, primirea de
la clerici a Sfintei Lumini, la ora
00.00, pãstrând distanþa de 1,5 m între
persoane. Dupã oferirea Sfintei Lumini,
se vor citi Sfânta Evanghelie ºi
Pastorala;

La finalul slujbei de afarã, pentru
sãvârºirea Canonului Învierii ºi a
Sfintei Liturghii, clericii vor intra în
lãcaºul de cult împreunã cu credin-
cioºii, în limita spaþiului disponibil,
potrivit prevederilor sanitare în
vigoare sau vor continua slujba în
afara lãcaºului de cult, în cazul în
care numãrul credincioºilor este mare.

În prima zi de Paºti, slujba Vecer-
niei sau A doua Înviere se
sãvârºeºte în biserici, începând cu
ora 12.00, cu participarea credincio-
ºilor mireni, respectându-se regulile
sanitare în vigoare.

În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu
prilejul sãrbãtorii Izvorului Tãmã-
duirii, slujba de sfinþire a apei va fi
sãvârºitã, în exteriorul bisericii, dupã
rugãciunea amvonului de la Sfânta
Liturghie. Dupa sfinþirea apei, aceasta
va fi oferitã credincioºilor în afara
lãcaºului de cult de cãtre voluntari,
credincioºii pãstrând în mers distanþa
de 1,5 m ºi purtând masca de protecþie.

Slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de duminicã,
2 mai 2021, va fi sãvârºitã în prezenþa credincioºilor

Îndrumãri privind slujbele care vor fi sãvârºite în perioada 
Sãrbãtorilor Pascale (24 aprilie – 7 mai 2021), în condiþiile stãrii de alertã

Pãrinþii care se întorc mai
devreme din concediul de
creºtere a copilului primesc 
bani mai mulþi

Printr-un recent act nor-
mativ, guvernul doreºte 
sã-i încurajeze pe pãrinþi sã
se întoarcã la muncã pânã
la împlinirea vârstei de 6
luni a copilului, sau 1 an în
cazul copilului cu handicap,
prin majorarea stimulentu-
lui de reinserþie, de la 650
de lei la 1500 de lei. 

Suma este acordatã pânã
la împlinirea de cãtre copil a
vârstei de 2 ani, respectiv 3
ani în cazul copilului cu
dizabilitãþi. Actul normativ
elaborat de guvern mai preve-
de, de asemenea, menþinerea
la nivelul de 650 de lei, lunar,
a stimulentului de inserþie
acordat pentru: 

a) Persoanele care rea-
lizeazã venituri supuse impo-
zitãrii dupã împlinirea de

cãtre copil a vârstei de 6 luni
(1 an în cazul copilului cu
handicap) oricând, pânã la
împlinirea de cãtre copil 
a vârstei de 2 ani (3 ani în
cazul copilului cu dizabilitãþi);

b) Persoanele care rea-
lizeazã venituri supuse impo-
zitãrii dupã împlinirea de
cãtre copil a vârstei de 2 ani
(3 ani în cazul copilului cu
dizabilitãþi) oricând, pânã la
împlinirea de cãtre copil 
a vârstei de 3 ani (4 ani în
cazul copilului cu dizabilitãþi).
În acelaºi timp, se introduce
stimulentul de inserþie de 650
de lei pentru persoanele care
se întorc la serviciu în perioa-
da în care sunt îndreptãþite sã
beneficieze de concediul pen-
tru îngrijirea copilului cu di-
zabilitãþi cu vârsta cuprinsã
între 3 ºi 7 ani.

În Vinerea Mare, pen-
tru toþi credincioºii, tre-
cerea pe sub masã este
momentul zilei. Se trece
pe sub Sfântul Aer.     

Ritualul creºtinesc e
simplu. Se trece pe sub
masã, o datã sau de trei
ori. Se sãrutã crucea. 
Se aprinde o lumânare. 
Se depun flori. 

În fiecare an, în Vinerea
Mare, coborâm în mor-
mânt, împreunã cu Hristos,
pentru ca, mai apoi, sã ºi
înviem împreunã cu El.
Aceastã coborâre ºi ridi-
care din groapa morþii se
face în chip simbolic, prin
trecerea pe sub masa aflatã
în mijlocul bisericii, pe
care stã întins trupul mort

al lui Iisus Hristos, întipãrit
pe Sfântul Epitaf.

Acesta este un obiect
de cult confecþionat din
pânzã de in, mãtase sau
catifea, pe care se aflã
imprimatã sau pictatã
icoana punerii în mormânt
a Domnului Iisus Hristos.

De la sãrbãtoarea
Învierii Domnului pânã la
sãrbãtoarea Înãlþãrii
Domnului, creºtinii se
salutã cu „Hristos a Înviat!”
ºi cu „Adevãrat a Înviat!”.

Trecerea pe sub masã, 
în Vinerea Mare  

În Sfânta ºi Marea Vineri se face
pomenirea "Sfintelor ºi Mântuitoarelor
ºi înfricoºãtoarelor Patimi ale
Domnului ºi Dumnezeului ºi
Mântuitorului nostru Iisus Hristos”,
adicã: scuipãrile, lovirile peste faþã,
palmele, insultele, batjocurile,
haina de porfirã, trestia, buretele,
oþetul, piroanele, suliþa, crucea ºi
moartea.

Sãrbãtoarea Paºtelui
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Odatã cu sosirea primãverii,
Administraþia Publicã Localã Urlaþi
a trecut pe agenda de lucru o serie
de puncte de interes, printre care ºi
“Parcul Central” - locul construit
pentru ºi în sprijinul cetãþenilor
oraºului nostru. ªi nu numai. 

Astfel, Primãria Urlaþi a înlocuit
deja trandafirii din parc, dar ºi pe-
dalele de la aparatul de forþã (bicicleta)
- de care se bucurã toþi oamenii,
indiferent de vârstã sau sex. 

Pe aceastã cale, Constantin Rob,
ºef birou SADPP - Urlaþi, face un apel
cãtre toþi cetãþenii, utilizatorii “Parcului
Central” (localnici sau vizitatori) sã uti-
lizeze mobilierul (bãnci) ºi aparatele
de forþã din parc cu responsabilitate ºi
bun simþ. Apelul vine la doar câteva
zile dupã ce o parte dintre butaºii noi
de trandafiri plantaþi au fost rupþi sau
pur ºi simplu cãlcaþi în picioare!..

“Rugãm pãrinþii ºi însoþitorii
copiilor care vin în parc sã îi
supravegheze cu responsabilitate pe
aceºtia. Toate bunurile din parc sunt
bunuri publice ºi ne aparþin tuturor.
Haideþi sã ne bucurãm împreunã de
dotãrile ºi frumuseþea acestui parc!”,
a declarat Constantin ROB - ºef birou
SADPP - Urlaþi. 

Sã mai spunem cã astfel de lucrãri
de întreþinere vor fi executate pe par-
cursul întregului an. 

La ultima noastrã vizitã, în parc se
lucra la darea în funcþiune a frumoasei
fântâni arteziene - o adevãratã capo-
doperã ºi, totodatã, o încântare pentru
ochi ºi suflet. 
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Noi lucrãri de reparaþie ºi întreþinere
în ”Parcul Central” din Urlaþi

Consiliul Local Urlaþi a aprobat,
în ºedinþa de joi, 22.04.2021, bugetul
pentru anul în curs - unul suficient,
am putea spune, pentru ca noile
proiecte vizate de administraþia
publicã localã sã-ºi urmeze cursul
firesc.

PRINCIPALELE PROIECTE
BUGETARE SUNT: 

Creºã în “Cartierul
Tineretului” (str. Mihai Viteazu),
proiect în valoare de 17 milioane
lei, cu termen de finalizare în 2023

 2,85 milioane lei pentru
proiectul (aflat în derulare) referitor
la Consolidare ºi Reabilitare Secþie
Recuperare Neuromotorie ºi
Reumatologicã (fosta maternitate),
cu termen de finalizare în 2022

3,5 milioane lei pentru “Parc”
(str Mihai Viteazu). Totul va demara
în acest an, cu proiectul tehnic 
(de menþionat cã pentru cele trei
proiecte finanþarea vine de la
Ministerul Dezvoltãrii) 

450 mii lei pentru amena-
jarea parcãrii ºi a curþii interioare
de la Casa de Culturã

 reabilitarea sediului
Primãriei (aprobat), proiect pentru
care se cautã surse de finanþare.

 Cu finanþare din bugetul
local vor începe, în scurt timp,
lucrãrile de extindere a reþelei
de canalizare pe strãzile 30
Decembrie ºi Orzoaia de Jos.

URLAÞIUL ARE BUGET. Start pentru noile
proiecte ale administraþiei locale! 

 Diana SERSEA 
Ficuþa MICU
Geanina   

CATRINESCU

COOLLEECCTTIIVV RREEDAACCÞÞIIONNAALL::
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