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� Un număr de 2 (două)
hotărâri, adoptate de Consiliul
Local al oraşului Urlaţi în ş e -
dinţa de îndată din 2 oc-
tombrie 2012 :

1. Hotărârea nr. 107 / 02.
10.2012 privind transformarea
Centrului de Sănătate Urlaţi în
Spital Orăşenesc Urlaţi şi apro-
barea structurii organizatorice.

2. Hotărârea nr. 108 / 02.
10.2012 pentru modificarea
H.C.L. Urlaţi nr. 49 / 26.
04.2012 privind organizarea
reţelei şcolare în anul sşcolar
2012-2013 la unităţile de în-
văţământ preuniversitar de stat
de pe raza oraşului Urlaţi.

� Un număr de 2 (două)
hotărâri, adoptate de Consil-
iul Local al oraşului Urlaţi în
şedinţa de îndată din 16 oc-
tombrie 2012 :

1. Hotărârea nr. 109 / 16.
10.2012 privind aprobarea
asocierii Oraşului Urlaţi cu
Judeţul Prahova, în vederea re-
alizării unor obiective de in-
teres public - finanţare
cheltuieli de funcţionare Spi-
talul Orăşenesc Urlaţi.

2. Hotărârea nr. 110 / 16.
10.2012 privind transmiterea
în folosinţă gratuită către S.C.
Filiala de Distribuţie a Energiei
Electrice - ELECTRICA DIS-
TRIBUŢIE MUNTENIA
NORD S.A. - Sucursala de dis-
tribuţie Ploieşti, a bunurilor ce
alcătuiesc obiectivul „AEE
cartier de locuinţe în oraşul
Urlaţi, str. Mihai Viteazu”.

� Un număr de 10 (zece)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa ordinară din

25 octombrie 2012 :
1. Hotărârea nr. 111 / 25.

10.2012 privind desemnarea
reprezentanţilor administraţiei
publice locale în Consiliul de
Administraţie al Grădiniţei cu
Program Prelungit „Clo po -
ţica”, Oraşul Urlaţi.

2. Hotărârea nr. 112 / 25.
10.2012 privind desemnarea
reprezentantului Consiliului
Local Urlaţi în Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii
din Grădiniţa cu Program Pre-
lungit „Clopoţica”, Oraşul
Urlaţi.

3. Hotărârea nr. 113 / 25.
10.2012 privind inventarierea
în domeniul privat al oraşului
Urlaţi a terenului în suprafaţă
de 927 m.p. situat în strada 
1 Mai, Tarla 115 Parcela 
CC-2161.

4. Hotărârea nr. 114 / 25.
10.2012 pentru modificarea şi

completarea H.C.L. Urlaţi nr.
82 / 26. 08.2010 privind apro-
barea încheierii de convenţii
civile conform prevederilor Co-
dului civil, pentru jucătorii
echipei de fotbal „Unirea
Urlaţi”.

5. Hotărârea nr. 115 / 25.
10.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Gră-
diniţa cu Program Prelungit
„Clopoţica” Urlaţi pentru luna
septembrie 2012.

6. Hotărârea nr. 116 / 25.
10.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
Gimnazială „Cănuţă Ionescu”
Urlaţi pentru lunile iulie, 
august, septembrie 2012.

7. Hotărârea nr. 117 / 25.
10.2012 pentru modificarea
H.C.L. Urlaţi nr. 95 / 17.
08.2012 privind desemnarea

reprezentanţilor administraţiei
publice locale în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gim-
naziale „Cănuţă Ionescu”,
Oraşul Urlaţi.

8. Hotărârea nr. 118 / 25.
10.2012 pentru aprobarea in-
dicatorilor tehnico-economici
privind obiectivul «Reabilitare
reţea apă potabilă strada Nar-
ciselor+Fundătura Narciselor».

9. Hotărârea nr. 119 / 25.
10. 2012 privind aprobarea în-
fiinţării a două linii de gardă la
Spitalul Orăşenesc Urlaţi.

10. Hotărârea nr. 120 /
25. 10.2012 privind aprobarea
închirierii către SC GDF SUEZ
SA a imobilului-teren în
suprafaţă de 2 m.p. situat în
strada Libertăţii.

Inspector,

Diana Marcu

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al
oraşului Urlaţi în luna octombrie 2012: 

Motto: „Cea mai mare păcă leală pe
pământul acesta rămâne Naivitatea”  

(Honoré De Balzac)

Despre escrocii care „operează” prin inter-
mediul telefonului mobil s-a scris şi, din păcate,
se va mai scrie. Atenţie, însă: reuşita lor are ca
suport ajutorul dumneavoastră! Naivitatea şi
lipsa de vigilenţă sunt factorii care vor concura
la micşorarea bugetului, bani care intră în
buzunarele escrocilor.

Despre modul cum acţionează veţi afla în
cele ce urmează, pentru ca dumneavoastră, sti-
maţi cititori, să nu le deveniţi victime.

Întrucât acest gen de înşelăciune nu pre-
supune niciodată un contact direct între victimă
şi autor, nici măcar o proximitate spaţială, totul
realizâdu-se numai prin intermediul tehnologiei,
vă reamintim că, în general, autorii unor astfel
de fapte sunt persoane  deja condamnate, aflate
în stare de detenţie în diferite penitenciare din
ţară.

Prin intermediul telefoniei mobile, ei trans-
mit aleatoriu SMS-uri la diferite persoane, cu un
conţinut de genul: „Sunteţi fericitul câştigător al
unu premiu de 20.000 euro, oferit de compa-
nia de telefonie mobilă  (…), iar pentru intrarea
în posesie a premiului apelaţi numărul de tele-
fon (…)”.

Atrase  de eventualiatea câştigării unui pre-
miu substanţial, dar fără să se gândească o clipă
că ar putea fi o escrocherie, unele persoane
apelează numărul indicat.

De la celălalt capăt al „firului”, răspunde o
persoană, care, evident, se recomandă a fi an-
gajatul unui operator de telefonie şi care îi
spune apelantului să tasteze mai multe coduri,
motivul fiind câştigarea „premiului”. Însă,
printre acestea se „strecoară” şi un număr de
telefon al unei cartele prepay. La scurt timp,
după tastarea codurilor „fericitul câştigător al
premiului” află că este, de fapt, un nefericit…
păgubit. Şi aceasta pentru că, în scurt timp,
primeşte un SMS de la compania de telefonie
mobilă, prin care este anunţat că, din abona-
mentul  personal, a fost încărcată o catelă pre-
pay, cu o anumită sumă.

O altă modalitate de a lua banii victimelor
este aceea de a le recomanda să depună, prin
mandate poştale, sume mari de bani pe numele
unor persoane indicate de ei, ca fiind chipurile
„taxele pentru deschiderea unui cont în care va
fi virat premiul câştigat”. Ulterior, banii sunt ridi-
caţi de către un complice al escrocului sau de
către un cunoscut de bună-credinţă, care nu
cunoaşte  provenienţa banilor.

Agent şef adjunct de poliţie 
Sorin Duţă

Care este preţul naivităţii?  

Înşelăciuni prin intermediul 
telefonului mobil

Poliţiştii din cadrul
Poliţiei Urlaţi, actionează
pentru fluidizarea traficului
rutier, în special la orele de
vârf, cand oraşul este tranz-
itat de autovehicule ce se
deplasează către comunele
învecinate şi circulaţia este
aglomerată. 

Recomandăm conducăto-
rilor auto să respecte normele
rutiere, semnificaţia indica-
toarelor „Oprire”, „Staţionare
interzisă”, să nu oprească sau
să staţioneze autovehiculele
pe marcajele trecerilor pentru
pietoni sau în apropierea
acestora

Trebuie ţinut cont de fap-
tul că oprirea şi staţionarea
neregulamentare a autove-
hiculelor constituie factori de

risc în producerea eveni-
mentelor rutiere, prin fa-
vorizarea iniţierii de către
ceilalţi conducători de autove-
hicule a unor manevre ne re -
gulamentare de depăşire, dar
şi prin faptul că aceste
manevre de oprire constituie
un obstacol pe drumurile pub-
lice, fiind afectată fluenţa şi
siguranţa traficului rutier. 

Conform OUG 195 /
2002-M, oprirea neregula-
mentară se sancţionează cu
două – trei puncte amendă şi
două puncte penalizare, iar
staţionarea neregulamentară
cu patru – cinci puncte
amendă şi trei puncte pe-
nalizare.

Agent şef adjunct de
poliţie Sorin Duţă

Opririle neregulamentare,
sancţionate de poliţişti
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Dacă în anul 2012, con-
ducerea Primăriei Urlaţi s-a
zbătut pentru realizarea
unor scopuri prioritate pen-
tru comunitatea pe care o
conduce, cum a fost des -
chiderea spitalului din loca -
litate, pentru viitor,
a tra gerea investitorilor şi
moder nizarea infrastructurii
sunt pe primele locuri în
atenţia edilului. 

Gazeta de Urlaţi: Care sunt
cele mai importante proiecte şi
investiţii realizate în cursul
acestui an? 

Marian Măchiţescu, pri-
marul oraşului Urlaţi: Poate cel
mai important proiect realizat
anul acesta, a cărui finalizare
am aşteptat-o peste un an şi
jumătate, a fost redeschiderea
spitalului din localitate, scop
care nu depindea de noi, dar
pentru a cărui realizare am
găsit înţelegere la nivelul tu-
turor autorităţilor judeţene şi
naţionale, odată ce am
demonstrat cât este de impor-
tantă asistenţa spitalicească în
întreaga zonă. Pe de altă parte,
anul acesta am realizat nu-
meroase investiţii, dintre care
voi menţiona numai pe cele
extrem de importante. Astfel,
avem amenajarea parcărilor în
orasul Urlaţi, demarată în anul
2011 şi finalizată în cursul
acestui an, pentru care s-a in-
vestit din bugetul local suma de
508710,72 de lei. O investiţie
importantă este şi consoli-
darea sistemului rutier de pe
Strada Crizantemelor, a cărei
valoare s-a ridicat la 19478, 50
de lei. La aceasta s-au mai
adăugat lucrările de consoli-
dare a drumului şi parapetului
din beton armat pe strada Or-
zoaia de Jos, în valoare de
9999,36 de lei. În paralel cu
aceste lucrări am mai realizat,
în acest an, proiectele tehnice
pentru reabilitarea reţelei de
apă de pe strada Narciselor,
Fundătura Narciselor şi din
cartierul 11 Iunie, şi pentru re-
abilitarea capitală a Dispen-
sarului nr. 2 din oraş. Una
dintre investiţiile cele mai mari,
care s-a finalizat în acest an, a
mai fost modernizarea şi trans-
formarea Bazei Sportive
„Unirea Urlaţi”. Investiţia a
fost derulată prin O.G.
7/2006, cu fonduri guverna-
mentale, de data aceasta, iar
lucrarea a valorat în total

1.004.400 de lei. 
Gazeta de Urlaţi: Anul nu

s-a terminat, aşa că unele din-
tre lucrările începute încă se
mai află în derulare. La ce se
lucrează, în prezent, în oraşul
Urlaţi?

Marian Măchiţescu: 
Într-un oraş activ, este nevoie,
în  permanenţă, de lucrări, de
reparaţii, lucrurile se mişcă. Iar
noi mai avem, în prezent,
proiecte aflate în derulare.
Unul dintre acestea este 
mo der nizarea şi reabilitarea
străzilor în cartiere, lucrări de-
marate în anul 2011 şi care 
v a lo rează 12.609.324,78 de
lei. De asemenea, mai avem în
vedere reabilitarea şi moder -
nizarea străzii Valea Urloii, in-
vestiţie care se ridică la
927.632,91 de lei şi reparaţia
capitală a Dispensarului nr. 2,
investiţie care ajunge la
83.324,28 de lei. Nu putem să
omitem nici reabilitarea reţelei
de alimentare cu apă pe strada
Narciselor şi str. Fundătura
Narciselor, aflată în curs de de-
marare a achiziţiei de lucrări.

De asemenea, foarte impor-
tantă este extinderea reţelelor
electrice şi de de iluminat p u -
blic în Oraşul Urlaţi, mai precis
în Parcul Central din localitate,
dar şi străzile  Valea Seman,
Valea Pietrei, Valea Urloii,
strada Mărunţiş, strada Valea
Crângului, strada Socului şi
strada Valea Bobului, investiţii
de 191.077,57 de lei. 

Gazeta de Urlaţi: În acelaşi
timp, echipa de conducere a
Primăriei pune la punct şi
proiecte viitoare. Care sunt
acestea?

Marian Măchiţescu: Unul
dintre proiectele viitoare, o pri-

oritate pentru zona noastră şi
mai ales pentru localitatea
noastră, este atragerea de noi
investitori, iar dacă vom reuşi,
anul viitor, acest lucru, ur-
mările pozitive se vor reflecta
în nivelul de trai al populaţiei.
Şi asta pentru că investitorii
atrag bani către zona respec-
tivă, oferă locuri de muncă şi
ne oferă un renume de care
avem nevoie în faţa altor in-
vestitori. Pe de altă parte, mai
avem în plan consolidarea,
modernizarea şi extinderea
sediului Primăriei, dar şi extin-
derea reţelei de alimentare cu
gaze în cartiere, în Cartierul
Tineretului, pe strada 1 Mai,
pe strada Socului, cu menţi-
unea că în Primăvară va în-
cepe extinderea în Jercălăi.

Gazeta de Urlaţi: Oraşul
Urlaţi este membru al Asoci-
aţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară din Prahova. Care este
implicarea localităţii în acest
context?

Marian Măchiţescu: Ora -
şul Urlaţi este una dintre cele
104 unităţi administrativ-teri-

toriale membre în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Inter -
comunitară de Utilităţi Publice
pentru Serviciul de Salubrizare
„Parteneriatul pentru manage-
mentul deşeurilor - Prahova”,
asociaţie înfiinţată în luna
iunie a anului 2009. Unul din-
tre scopurile acestei Asociaţii
este acela de îndeplinire, de
către judeţul Prahova, a anga-
jamentelor impuse prin
Tratatul de Aderare al Ro mâ -
niei la Uniunea Europeană,
capitolul 22 Mediu, prin
pregătirea şi depunerea, în
vederea obţinerii de finanţare
nerambursabilă, a proiectului

„Sistem de mana gement inte-
grat al deşeurilor în judeţul
Prahova”. Proiectul va fi depus
pentru obţinerea de finanţare
în cadrul Programului Oper-
aţional Sectorial Mediu, Axa
prioritară 2. Obiectivul său
este acela de a dezvolta sis-
teme durabile de management
al deşeurilor, prin îmbu nă -
tăţirea managementului deşeu-
rilor. 

Asocierea oraşului Urlaţi la
această Asociaţie de Dez-
voltare Intercomunitară a fost
aprobată prin Hotărârea de
Consiliu Local Urlaţi nr.
13/09.01.2009, urmând ca, în
cadrul acestui proiect, în
oraşul Urlaţi, să se constru-
iască, în viitor, o staţie de trans-
fer având o capacitate de
14.744 tone/an. 

De asemenea, oraşul
Urlaţi este implicat, tot în
parteneriat, în cadrul Asoci-
aţiei de Dezvoltare Intercomu-
nitară „Parteneriatul pentru
Managementul Apei - Pra-
hova”, şi în proiectul „Rea bi -
litarea şi modernizarea
sis temelor de apă şi canalizare
în judeţul Prahova”, al cărui

contract de finanţare a fost
semnat pe 20 Mai 2011, fiind
finanţate prin POS Mediu
2007-2013. Prin acest Proiect
urmează ca în oraşul nostru să
se construiască o nouă staţie
de epurare (fiind lansată deja
procedura de licitaţie pentru
execuţia acesteia), urmând să
se execute şi lucrări de extin-
dere şi reabilitare a reţelei de
canalizare. Valoarea totală a lu-
crărilor pentru aglomerarea
Urlaţi se ridică undeva la v a -
loarea de 6,8 milioane de euro. 

Ţinând cont de faptul că
lungimea actuală a reţelei exis-
tente în Aglomerarea Urlaţi
este de 9,2 km, şi că s-a propus
extinderea reţelei de apă uzată
cu aproximativ 10,4 km,
lungimea totală a reţelei de
apă uzată în Aglomerarea
Urlaţi va fi de aproximativ 19,6
km. 

Gazeta de Urlaţi: Vă
mulţumim pentru toate aceste
detalii. 

Marian Măchiţescu: Şi eu
vă mulţumesc şi sper ca
locuitorii să înţeleagă că toate
aceste lucruri vin în sprijinul
lor. 

Marian Măchiţescu, primarul oraşului Urlaţi: 

„Atragerea de noi investitori va duce la
creşterea nivelului de trai”

- Refacerea împrejmuirilor la cele două clădiri ale Liceului
şi la Şcoala „Cănuţă Ionescu”

- Reabilitarea corpului B la Şcoala „Cănuţă Ionescu”
- Asfaltarea curţilor şcolilor
- Reabilitarea sediului Policlinicii
- Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură
- Amenajarea Parcului de la Muzeul Bellu şi crearea unui

nou parc cu spaţii de recreere în zona Cartierului Tineretului 
- Modernizarea cimitirului (asfaltarea aleilor, asigurarea

iluminatului, refacerea clopotniţei)
- Monitorizarea traficului şi supravegherea punctelor 

vulnerabile din oraş

Proiecte de viitor 
pentru oraşul Urlaţi: 



Noiembrie 20124

Administraţia locală din
Urlaţi a ţinut minte dificultăţile
prin care a trecut în condiţiile
unei ierni deosebit de grele,
aceea de anul trecut. Ca să nu
se întâmple să fie luaţi prin sur-
prindere, responsabilii au în-
ceput să-şi facă stoc, din timp,
pentru a întâmpina tempera-
turile joase ori chiar ninsoarea,
cu suficient material antidera-
pant. 

Dificultăţile prin care a tre-
cut o ţară întreagă, în ianuarie
2012, din cauza ninsorilor
abundente, dar şi avertizările
controversate ale meteo-
rologilor cu privire la sezonul
rece actual i-au determinat pe
responsabilii administraţiei lo-
cale din Urlaţi să fie prevăză-
tori. „Ne pregătim din timp

pentru sezonul de iarnă. Deja
am comandat sarea la salină,
facem stocul de nisip şi materi-
ale antideparante. Până în
prezent, avem în stoc opt tone
de sare, iar la nisip ajungem
cam la 20 de tone. Aceasta
este cantitatea de material an-
tiderapant pe care o folosim,
în medie, anual. Pe de altă
parte, trebuie să avem în
vedere că suprafaţa pe care
împrăştiem acest material an-
tiderapant este aceeaşi an de
an. Totuşi, în condiţiile unei
ierni grele, similară celei de
anul trecut, prioritatea noastră
este de a identifica cât mai
curând modalităţile de eli mi -
nare cât mai rapidă a zăpezii”,
ne-a precizat Lazăr Stan, vi-
ceprimarul oraşului Urlaţi.  

Ajutoare la încălzire

În aceea ce priveşte spri-
jinirea populaţiei prin sub-
venţiile pentru încălzirea în
sezonul rece, reprezentanţii
Primăriei Urlaţi susţin că au în-
ceput, deja, demersurile pen-
tru acordarea acestor facilităţi.
„Deja, foarte mulţi cetăţeni 
şi-au depus cererile pe sistemul
de subvenţie. Până în prezent
avem 270 de cereri pentru
subvenţia la gaze şi 160 de so-
licitări pentru subvenţia la
încălzirea cu lemne. Perioada
pentru depunerea cererilor
continuă. În anii trecuţi, au fost
în jur de 420 de beneficiari
pentru subvenţia la gaze. Acest
lucru se datorează faptului că
avem mai multe familii benefi-

ciare de gaze naturale, cele de
la blocuri, în special, pe când
la sistemul de încălzire cu
lemne au rămas cele din
zonele mărginaşe ale oraşului.
Totuşi, avem, şi pentru aces-
tea, proiecte depuse la Minis-
terul Dezvoltării pentru
modernizarea sistemului de
încălzire şi extinderea reţelei
de gaze. Sperăm ca, după
alegeri, noul Guvern ne va

sprijini. În total, am avut apro -
ximativ 700 de familii care au
beneficiat de subvenţie”, ne-a
precizat viceprimarul oraşului. 

Urlaţi are, după ultimul re-
censământ, 10.500 de
locuitori, deci cu 1.000 mai
puţin faţă de ultimul recen-
sământ, din care populaţie sta-
bilă ajunge undeva la 9.800,
aproximativ 800 de persoane
fiind plecate în străinătate. 

Pregătiri de iarnă 

Lucrările de modernizare a cartierelor din oraşul Urlaţi continuă, în
ciuda toamnei înaintate şi a iernii care dă semne de apropiere. Scopul 
responsabililor din administraţia locală este acela de a termina, pe cât
posibil, intervenţiile la infrastructura oraşului în zonele în care aceste 
operaţiuni sunt absolut neceare de finalizat până la îngheţ. După care
vor fi puse la punct proiectele pentru anul viitor.

Potrivit viceprimarului
Lazăr Stan, prioritatea cea
mai mare este reabilitarea
conductei de apă de pe strada
Narciselor. „Fiind făcută pe
cheltuiala cetăţenilor, în anii
trecuţi, conducta a fost în-
gropată la o adâncime neco -
res punzătoare. Din acest
motiv, în fiecare anotimp rece
tot avem probleme cu ea, pen-
tru că îngheaţă iarna. Obliga-

toriu, anul acesta până la începerea îngheţului, conducta trebuie schimbată.
Avem de înlocuit aproximativ 900 de metri de conductă cu branşamentele afe -
rente. După ce terminăm această intervenţie, 80 de familii vor beneficia de lu-
crare”, ne-a precizat viceprimarul oraşului. 

Însă, problemele la infrastructură nu se termină aici. „După ce terminăm de
rezolvat problema cu apa, vom începe proiectul de canalizare. Este o investiţie
care se doreşte a fi realizată cu fonduri europene, în partea de vest a oraşului.
Vorbim despre străzile Nuferilor, Lalelelor, Liliacului şi Cricov. În total, sunt cam
doi kilometri de canalizare la care se adaugă staţia modernă de epurare, cu
treaptă terţiară”, ne-a mai precizat Lazăr Stan. 

Cel de-al treilea pas pentru modernizarea infrastructurii oraşului îl re pre -
zintă asfaltarea. „Vom continua cu asfaltarea străzilor, fiind singura zonă din
Urlaţi în care au rămas străzile nemodernizate. De fapt, acesta este şi motivul
pentru care această zonă a rămas neasfaltată: pentru a fi realizate, înainte de lu-
crările finale, cele de infrastructură. Nu ştiu în ce măsură vom realiza, în acest
an, intervenţiile la finalizarea arterelor de circulaţie, mai ales că, deocamdată,
suntem în stadiul de licitaţii”, ne-a mai spus viceprimarul oraşului. 

Modernizare: 
„Continuăm lucrările
până când vremea ne va
permite”

Pentru anul viitor, aleşii locali vor pregăti unele proiecte prin care
instituţiile cele mai importante din oraş să fie sprijinite, astfel încât 
beneficiarii lor, oamenii urbei, să spună, atunci când păşesc în aceste
instituţii, că intră în spaţii cu adevărat civilizate. 

Unul dintre proiectele la
care se gândesc aleşii locali,
în acest an, pentru a fi puse
în practică în 2013, priveşte
asfaltarea curţilor instituţiilor
de învăţământ. „Ne-am pro-
pus să realizăm asfaltările
curţilor aferente şcolii Cănuţă
Ionescu şi Liceului Brânco -
veanu Vodă, dar şi împrej-
muirea gardurilor de la aceste
instituţii. Este, în primul rând,
grija faţă de copiii nostri care
nu trebuie să rişte să se
rănească atunci când ajung

pe un teren neasfaltat, iar, pe de altă parte, siguranţa lor”, ne-a spus Lazăr
Stan, viceprimarul oraşului Urlaţi.  Potrivit acestuia, proiectele pentru re-
alizarea acestor lucrări au fost deja realizate, rămâne doar ca membrii
Consiliului Local să prevadă aceste investiţii din bugetul local pentru anul
viitor. Apoi executarea lor va fi realiată cât se poate de rapid. 

Un alt proiect este cel referitor la consolidarea şi modernizare sediu-
lui Primăriei Oraşului Urlaţi. „Această lucrare va fi executată tot cu fonduri
de la bugetul local, urmând ca sumele necesare pentru această moder -
nizare să fie prevăzute pentru anul viitor”, ne-a mai precizat Lazăr Stan. 

Un alt proiect, de data aceasta mai complex, este reabilitarea Casei de
Cultură din Urlaţi, proiect realizat deja şi înaintat la forurile superioare.
„Consolidarea şi reparaţia Casei de Cultură a fost deja prevăzută într-un
proiect înaintat la Ministerul Dezvoltării, pe timpul fostei guvernări. Dacă
până acum nu s-au găsit fonduri pentru astfel de lucrări, noi avem toată 
încrederea că anul viitor vor fi alocaţi bani în vederea sprijinirii acestor
proiecte”, a încheiat viceprimarul. 

Proiecte: 
Oraşul trebuie să-şi 
îngrijească toate
clădirile emblematice 

Stocurile de sare şi nisip sunt suficiente Stocurile de sare şi nisip sunt suficiente
pentru această iarnă 



Spitalul Orăşenesc Urlaţi
şi-a deschis porţile pacienţilor
de la 1 octombrie 2012. Struc-
tura unităţii medicare este re-
alizată conform necesităţilor
din teritoriu, dar şi potrivit imo-
bilului care permite organi-
zarea circuitelor funcţionale
specifice fiecărei specialităţi
medicale în parte. 

De la 1 octombrie, în Spitalul
Orăşenesc Urlaţi funcţionează
trei secţii mari: Medicină Internă,
Chirurgie - A.T.I. şi Pediatrie. Spi-
talul Orăşenesc Urlaţi are 67 de
paturi la care se adaugă alte cinci
paturi pentru cazarea însoţitorilor

veniţi cu pacienţii pentru o pe-
rioadă mai mare, în unitatea
medicală. 

Secţiile

Secţia de Medicină Internă,
prevăzută cu 40 de paturi, şi
secţia de Chirurgie - A.T.I. se află
în aceeaşi clădire, dar cu circuite
şi intrări separate. Secţia de
Chirurgie are o sală de operaţie
modernă, sală de pansamente şi
tratament, două saloane m o -
derne fiecare cu cinci paturi şi un
salon pentru serviciile de
Anestezie Terapie Intensivă, cu
două paturi. Secţia de Pediatrie

pune la dispoziţia pacienţilor 15
paturi şi se află, împreună cu Am-
bulatoriul integrat al Spitalului,
într-o clădire separată (situată în
aceeaşi curte, vis-a-vis de corpul
imobilului unde funcţionează
Secţiile de Medicină Internă şi
Chirurgie-A.T.I.), dispunând de
circuite şi intrări separate. 

Policlinica

În Ambulatoriul integrat al
Spitalului Orăşenesc Urlaţi
funcţionează cabinetele de Medi-
cină internă, Pediatrie, Obstetrică-
ginecologie, Chirurgie generală,
Dermatovenerologie, Oftalmolo-
gie, O.R.L. şi Psihiatrie, iar au-
torităţile locale au solicitat
Ministerului Sănătăţii aprobarea
unui cabinet de Medicina muncii,
necesar societăţilor care func -
ţionează pe raza localităţii, unde
nu mai există alţi furnizori pentru
aceste servicii, fiind şi o sursă de
venituri proprii pentru unitatea
medicală. 

Laboratoarele

Spitalul Orăşenesc Urlaţi mai
deţine un Laborator de analize
medicale şi un Laborator de radi-

ologie şi imagistică medicală, 
situat în aceeaşi clădire cu Far-
macia unităţii, dar având căi de
acces separate. Spaţiul se află în
reamenajare pentru dotarea cu
un aparat nou, de ultimă gene -
raţie, achiziţionat de către autori-
tatea locală pentru spital, prin
sponsorizări. În prezent, Labora-
torul de imagistică are în dotare
un ecograf SONOACE X8 – LV,
fabricat în noiembrie 2010. 

Farmacia

Farmacia Spitalului Oră -
şenesc Urlaţi are circuit închis şi
este amplasată într-o clădire c o -
res punzătoare şi dotată cu cele
necesare desfăşurării activităţii în
cele mai bune condiţii, primirii,
depozitării şi distribuirii medica-
mentelor. Farmacia era autori -
zată pentru utilizarea substan ţelor
toxice şi stupefiantelor, conform
Autorizaţiei de funcţionare nr.
2751/1998.

În structura Spitalului Orăşe-
nesc Urlaţi se mai regăsesc Blocul
alimentar prevăzut cu dotările
necesare. Cuprinde o sală de
mese şi mai multe încăperi desti-
nate depozitării alimentelor şi

preparării lor. 

Intervenţiile de urgenţă

Unitatea medicală mai deţine
o Staţie pentru Ambulanţă, m a -
gazii, o spălătorie cu dotare au-
tomată, o rampă de gunoi
menajer şi una pentru ridicarea
deşeurilor medicale. Spitalul este
dotat şi cu o instalaţie de ali-
mentare cu apă, racordată la in-
frastructura oraşului, o instalaţie
de evacuare a apelor reziduale,
prevăzută cu cămine decantoare
şi cu staţie de epurare la dever-
sare, o instalaţie de alimentare cu
gaze naturale şi centrală termică
murală pentru toată unitatea, şi
instalaţie de alimentare cu ener -
gie electrică. În cazul în care ali-
mentarea cu energie de la
re ţeaua publică este întreruptă, în
unitate funcţionează două gene -
ratoare de cca. 100 kW. 

Dotări suplimentare

În seria de dotări ale Spitalu-
lui Orăşenesc Urlaţi se mai regă -
sesc o staţie de oxigen, dotată cu
două aparate de producere a o xi -
genului medicinal şi o rezervă de
cinci tuburi cu oxigen medicinal.

Aceasta este atât opinia
locuitorilor, cât şi cea a au-
torităţilor administrative ale
oraşului care încearcă, acum,
din răsputeri, să mai treacă o
etapă în ceea ce priveşte
funcţionarea unităţii medicale.
Este vorba despre paşii biro-
cratici care trebuie parcurşi
până când prima consultaţie
va avea loc la Spitalul
Orăşenesc din localitate. 

După ce, cu mari eforturi,
ministrul Sănătăţii a semnat
ordinul de redeschidere a
unităţii medicale din Urlaţi sub
noua titulatură de Spital
Orăşenesc, a venit rândul
celorlalte etape spre a fi par-
curse în vederea funcţionării
concrete, în cadrul sistemului
medical. 

„S-au obţinut avizele de
funcţionare a spitalului, de la
Direcţia de Sănătate Publică.
În prezent, ne aflăm în faza de
strângere a documentelor pen-
tru evaluarea spitalului la Casa
de Asigurări de Sănătate. De
aceste documente şi de evalu-
area spitalului depinde un sin-

gur lucru: terminarea compar-
timentului de radiologie pentru
care am obţinut fondurile şi
urmează ca noul aparat să fie
pus în funcţiune”, ne-a de-
clarat Ion Preda, managerul
Spitalului Orăşenesc Urlaţi. 

Lucrările de la 
radiologie

Amenajarea spaţiului pre-
supune anumite eforturi asigu-
rate de autorităţile locale. „În
afară de achiziţionarea apa ra -
tului de radiologie nou-nouţ,
cu fonduri din sponsorizările
celor mai mari firme care
funcţionează pe teritoriul
oraşului, echipa de conducere
a administraţiei locale a trebui
să se asigure că şi incinta în
care va funcţiona acest aparat
este pusă la punct pe lângă
este vorba despre amenajarea
spaţiului cu uşi speciale, cu
podea specială şi cu geamuri
speciale, care să izoleze radi-
aţiile”, ne-a mai explicat m a -
nagerul unităţii sanitare. „Mai
este un pas: obţinera avizului
de la CNCAN pentru radiolo-

gie, care, după noi, va mai
dura pentru formalităţile sunt
greoaie”, a mai adăugat m a -
nagerul.  

Angajările aşteaptă
aprobarea Ministerului

„În timp ce sunt pregătite
documentele de evaluare a spi-
talului, ne mai confruntăm şi
cu un alt aspect birocratic şi
anume problema angajărilor.
În această perioadă, sunt rea -
lizate formele pentru anga-
jarea personalului existent la
data desfiinţării unităţii, şi care
şi-au exprimat dorinţa şi dis -
ponibilitatea de a se întoarce
să lucreze aici. La aceste per-
soane se mai adaugă şi cele
care au trimis CV-uri - şi avem
un teanc destul de mare de so-
licitări de angajare. Vom e va -
lua toate aceste persoane
imediat ce Ministerul Sănătăţii
ne va da avizul pentru anga-
jările concrete. Prin Ordo-
nanţa 50, personalul medical
şi sanitar se poate întoarce
fără concurs, urmează pre-
cizările din partea Ministerului

pentru posturile destinate per-
sonalului auxiliar şi TESA.  Eu
am trimis deja o adresă la M i -
nis terul Sănătăţii, în acest
sens. Deocamdată, avem un
normativ pentru 67 de paturi.
Acest lucru înseamnă 12
medici şi aproximativ 100 de
angajaţi pe posturile de per-
sonal mediu şi auxiliar, dintre
care personal TESA şi auxiliar,
în jur de 20-25 de persoane. O
parte din vechiul personal se
va întoarce şi chiar dacă nu se
întorc, avem de unde să ale -
gem, pentru că interesul oa-

menilor este mare pentru
aceste posturi. Dacă astăzi va
fi emisă ordonanţa de anga-
jare a personalului, de la fi-
nalul lunii noiembrie se va
putea lucra”, ne-a mai precizat
directorul spitalului, Ion Preda.  

Una dintre priorităţile
managerului este găsirea unor
asistenţi cu dublă specializare,
astfel încât, la numărul destul
de limitat de angajaţi, aceste
persoane să poată lucra acolo
unde este nevoie, dacă apar
astfel de necesităţi. 
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Activitatea trebuie să înceapă cât mai
repede la Spitalul Orăşenesc Urlaţi

Demersuri: În ciuda birocraţiei, 

Structură nouă la spital nou 
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Program: Clubul de Ştiinţă Aplicată atrage tinerii
spre performanţe

La Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi
funcţionează, din anul
şcolar 2011-2012, Clubul de
Ştiinţă Aplicată. Acest club
se adreseză elevilor claselor
a X-a şi a XI-a, iubitori ai şti-
inţelor naturii, care doresc
să-şi petreacă timpul liber
participând la o activitate
extracurriculară ce le oferă
o abordare a fizicii, chimiei
şi biologiei bazată pe apli-
carea acestora în practică.

Clubul de Ştiinţă Aplicată
este rodul colaborării dintre
Liceul Teoretic „Brâncoveanu
Vodă” Urlaţi şi fabrica Procter
& Gamble Urlaţi, sponsor al
acestui program. Societatea a
susţinut şi modernizarea tu-
turor laboratoarelor de fizică,
chimie şi biologie din liceu.

Prin programul „Clubul de
Ştiinţă Aplicată”, cadrele di-
dactice specializate îşi doresc
să pregătească elevii din Urlaţi
pentru o mai uşoară integare
pe piaţa muncii.

Activitatea în cadrul clubu-
lui încearcă să stimuleze cre-
ativitatea elevilor, să formeze
priceperi şi deprinderi speci-
fice fizicii, chimiei şi biologiei,
bazându-se pe o programă
adaptată local, la nivelul gru-
pelor de elevi, a dotărilor exis-
tente şi a cerinţelor de pe piaţa
muncii.

În anul şcolar 2011-2012,

activitatea clubului s-a desfăşu-
rat pe trei grupe de studiu.
„Este vorba despre cursul de
fizică, axat pe familiarizarea
elevilor cu sistemele de auto -
matizare folosite în fabrici,
condus de mine, cursul de mi-
crobiologie, coordonat de pro-
fesorul Camelia Manea, şi
cursul de chimie aplicată, rea -
lizat de către profesorul Viori -
ca Obadă”, ne-a explicat prof.
Laura David, profesor de fizică

la unitatea de învăţământ. 
Încă de la început, elevii au

manifestat un interes deosebit
pentru tematica propusă, im-
plicându-se în elaborarea unor
proiecte susţinute pe parcursul
anului şcolar şi la sfârşitul 
cursu lui. „Unul dintre lucrurile
după care au rămas foarte
încântaţi a fost organizarea de
vizite la fabrica P&G, realizate

împreună cu colaboratorii
noştri. Acolo li s-au prezentat
elevilor secţiile principale şi
procesele tehnologice care se
desfăşoară în fabrica din 
lo ca litate”, ne-a mai povestit
pro feso rul coordonator al pro  -
gramului. 

În luna octombrie 2012,
elevii cursurilor de fizică şi mi-
crobiologie au susţinut acti -
vităţi demonstrative, în limba
engleză, în cadrul primei vizite

din proiectul  Comenius ce a
avut loc la Liceul Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi.

În paralel cu aceste acti -
vităţi, elevii clubului au fost  
implicaţi şi în programe 
dis tractiv-educative, precum 
cursuri de olărit, pictură pe lut,
litografie în colaborare cu aso-
ciaţia Gaspar, Baltasar Mel-
chior din Piscu, excursii de

documentare la Muzeul Trenu-
lui din Sinaia, dar şi suţinerea
unui program de colinde de
Crăciun la sediul societăţii
P&G.

Pentru acest an şcolar
2012-2013, clubul îşi va 
continua activitatea, propu -
nându-şi şi o abordare inter -
disciplinară a tematicii, prin
îmbinarea cunoştinţelor de f i -

zi că, chimie şi biologie.
„Proiectul propus este în deru-
lare şi sperăm, ca la finalizarea
acestuia, să ne putem mândri
cu rezultatul pasiunii, muncii şi
implicării unor elevi dedicaţi
studiului ştiinţelor naturii”, 
ne-a mai precizat profesorul
Laura David. 

PROIECT: Realizarea celei mai frumoase ţări
virtuale continuă

Elevii Liceului teoretic
„Brâncoveanu Vodă” din
Urlaţi sunt implicaţi, de doi
ani, într-un proiect Come-
nius intitulat „Imagine my
country”, care are ca scop
crearea unei ţări virtuale.
Dacă cea mai recentă vizită
a avut loc în Lituania, la 
începutul lunii octombrie,
anul 2013 începe cu alte 
întâlniri din cadrul acestui
proiect. 

În proiectul „Imagine my
country”, Liceul teoretic
„Brâncoveanu Vodă” din
Urlaţi are ca parteneri şcoli
din Spania, Germania, Turcia,
Italia şi Lituania. „Scopul final
al proiectului este realizarea

unei ţări europene care să
aibă monedă, stemă, admi -
nistraţie, structură, economie
create de copii după modelele
pe care le-au întâlnit în ţările
vizitate. După proiectul aces-
tei ţări perfecte, va fi editată o
carte cu întreg studiul copiilor,
care va fi popularizată”, ne-a
precizat prof. Robert Stan, di-
rectorul unităţii de învă ţă -
mânt. Despre cea mai recentă
vizită, în Lituania, ne-a
povestit profesorul Laura
David, participant activ în
cadrul acestui program. „În
Lituania, au participat trei
profesori şi patru elevi. În
fiecare zi, au fost tot felul de
activităţi, de vizite ale oraşului
în care ne-am cazat, oraşul
Cretinga. Gazdă ne-a fost o

şcoală de adulţi din Lituania,
care are 230 de elevi într-un
sistem de tipul seral. Este un
mare câştig pentru copiii par-
ticipanţi la proiect pentru că,
în primul rând, cunosc elevi
din alte ţări, vizitează alte ţări
şi învaţţă să comuniec, comu-
nică cu elevi din alte ţări, iar
elevii noştri s-au remarcat ca

fiind cei mai buni vorbitori de
limbă engleză. În Lituania, pe
lângă activităţile pe care le-am
desfăşurat în oraş şi în afara
oraşului, la sfârşitul săp-
tămânii, a avut loc un festival
şi elevii din proiect au fost in-
vitaţi pe scenă, să adreseze
câteva cuvinte locuitorilor din
Cretinga. Elevii noştri s-au re-

marcat având cel mai frumos
speech”, ne-a mai povestit
prof. Laura David. 

„În ultima zi de întâlnire,
elevii au participat la un test
pe calculator, cu întrebări 
despre Lituania. Li s-a dat
posibilitatea să se informze cu
10 minute- un sfert de oră
înainte, iar la testare. elevii
noştri au obţinut cel mai mare
punctaj”, ne-a mai dezvălui
profesorul. 

Până acum, în cadrul
proiectului au mai fost rea -
lizate vizite în Italia şi Spania,
elevii şi profesorii implicaţi ur-
mând să-şi întâlnească par -
tenerii din Germania, în
perioada 28 ianuarie - 3 f e -
bruarie şi în Turcia, între 28
aprilie şi 5 mai. 
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Oamenii bizari în ipostaze bizare au existat dintotdeauna, iar imaginile la fel de ciudate au rămas pe
pelicule de zeci de ani. Cum vă explicaţi aceste fotografii, întreabă redactorii de la realitatea.tv. 

Fotografii inexplicabile din vremea 
în care Photoshop nu exista: 
ipostaze bizare ale oamenilor 

DIVERTISMENT
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Tenis:

Copiii din Urlaţi au cules zeci de 
premii în acest an

Zeci de copii de pe raza oraşului Urlaţi, dar şi din
împrejurimi au ales tenisul drept hobby. În cadrul
secţiunii de tenis de câmp, de la Clubul
Sportiv Unirea Urlaţi, care-şi
desfăşoară activitatea
de doi ani, antrenorul
Eugen Petcu şi-a dat
toată silinţa şi a reuşit să
îi aducă pe cei mai tineri
sportivi la performanţe
uneori de invidiat. „Cu aju-
torul reprezentanţilor Pri -
măriei Oraşului Urlaţi, am
deschis un club de tenis care
s-a bucurat de o largă des -
chidere în rândul copiilor. Am
abordat metode mai noi de
antrenament, pentru minitenis,
iar antrenamentele s-au bazat pe
chituri speciale pentru copii.
Avem, acum, la antrenamente,
copii de la 5-6 ani, până la 10 ani.
Avem copii buni, copii care muncesc şi care au în-
ceput, în scurt timp, să câştige astfel de con cursuri
de minitenis şi care au ajuns să participe la
Turneul Campionilor care se ţine o dată pe an în
Bucureşti, după care s-au înscris în competiţiile
Federaţiei Române de Tenis unde obţin, la categori-
ile lor de vârstă, poziţii fruntaşe”, ne-a dezvălui Eugen
Petcu, antrenorul micilor sportivi. 

Printre cei antrenaţi de Eugen Petcu se află Cris-
tiana Stănescu, Celia Boîan, Alex Donţu, Ciprian
neagu, Tudor şi Vlad Harpa, Arwen Beatrice
Costache, Alexandru Sanda, Fabrizio Georgică
Alexandru, Denis Mocanu, Denisa Ion, Ioana Bră-
tulescu, Andreea Ion, Bianca Tudor şi nu în ultimul
rând Daria Niculescu. 

„Toţi sunt copii de-
osebiţi, care ştiu, de la
vârste fragede, că pen-
tru a avea rezultate tre-
buie să muncească. 

C â t e v a
exemple vă
vor arăta ca -
re sunt re -
z u l t a t e l e
a cestor copii”,
ne-a mai spus antrenorul. 

Astfel, Vlad Harpa, la 7 ani îm-
pliniţi, a obţinut deja locurile II şi III la con-
cursurile de minitenis din Bucureşti, Buzău, Braşov

şi Ploieşti. În cadrul Campionatului Naţional organi-
zat de Federaţia Română de Tenis, pentru categoria
10 ani, se află între primii 50 de jucători, fiind esti-
mat, pentru vârsta lui, lider de generaţie. 

Celia Boţan a câştigat mai multe turnee de
minitenis şi a participat la turneul final al campionilor,
organizat de Clubul Sportiv Dimano Bucureşti. Se

află în primii 40 de copii la categoria ei de vârstă,
10 ani. 

Alxandru Donţu, la cei 8 ani, este deja finalist
la turneele de minitenis disputate în ţară. 

Arwen Costache s-a situat pe locul al treilea la
categoria 10 ani, în cadrul turneului de tenis al Fe de -
raţiei Române de profil şi pe locul al treilea la acelaşi
turneu, la proba de dublu, la categoria 12 ani, ea
având numai 8 ani împliniţi.

Ioana Brătulescu a obţinut locurile fruntaşe II şi
III la turneul de minitenis din ţară, iar Bianca Tudor
este unul dintre aspiranţii la rezultate spectaculoase în
cadrul acestui sport. 

„Toate aceste rezultate au fost obţinute în ultimii
ani, motiv pentru care suntem bucuroşi şi mândri de
copiii noştri, care, singuri, demonstrează că nu vor
coborî ştacheta, din contră, vor să obţină rezultate şi
mai bune”, a conchis antrenorul Eugen Petcu. 

Clubul Sportiv Unirea Urlaţi mai are, pe
lângă departamentul de fotbal, care este princi-
pala secţiune, şi o altă activitate. În cadrul clubu-
lui de tenis, afiliat la Federaţia Română de Tenis
de câmp, rezultatele nu s-au lăsat aşteptate, anul
acesta copiii din Urlaţi reuşind să surprindă cu
adevărate performanţe o ţară întreagă. 

„Nu am cunoscut în-
frângerea până acum şi
sperăm să ţinem linia pe
care am început-o”, ne-a
declarat viceprimarul ora -
şului Urlaţi, Lazăr Stan, în
ceea ce priveşte obiectivele
echipei de fotbal Unirea
urlaţi, echipă care ţine cu
seriozitate standardele ridi-
cate în sportul local.  

Dacă reuşeşte să
câştige campionatul, Uni -
rea Urlaţi are dreptul de a
susţine barajul pentru pro-
movarea în liga a treia. Ion
Mihai, finanţatorul echipei,
s-ar afla, astfel, la cea de-a

doua promovare, după ce
a reuşit acest lucru şi cu
Prahova Tomşani. Din
această echipă pe care Ion
Mihai a cedat-o altor in-
vestitori, s-a născut Fortuna
Brazi, formaţie care se
luptă, în acest an, pentru
promovarea în liga a doua
naţională.

Până la aceste etape,
însă, Unirea Urlaţi se con-
fruntă cu mai multe meci-
uri grele în contextul în care
se pare că adversarii sunt
motivaţi chiar financiar să
lupte mai agresiv cu for-
maţia urlăţeană din fruntea

topului. „Au început con-
trele de la echipele contra-
candidate la câştigarea
campionatului, în special
CSM Câm pi na. La ure-
chile noastre au ajuns ceva
informaţii potrivit cărora
echipe din judeţ au îceput
să fie motivate financiar ca
să ne bată. Deşi ne aştep-
tam la astfel de gesturi,
acest lucru înseamnă că
avem o valoare pe care ad-
versari noştri o privesc cu
seriozitate. Indiferent de ce
se întâmplă în jur, singurul
nostru scop este să
câştigăm fiecare meci şi să

rămânem pe primul loc, să
fim campioni de toamnă.
Restul sunt doar tensiuni
inerente ale fotbalului,
peste care trebuie să tre-
cem”, ne-a mai declarat
Lazăr Stan. 

Iar echipa se bucură de
susţinerea locuitorilor, la
fiecare meci jucat acasă,
fotbaliştii fiind încurajaţi de
cel puţin 300 de spectatori. 

În acest weekend,
Unirea Urlaţi a înregistrat
una dintre cele mai impor-
tante victorii, 3-1 în faţa
celor de la Avântul
Măneciu. 

Fotbal: Singurul obiectiv este avansarea în liga superioară

Unirea Urlaţi se menţine
pe primul loc în cea de-a XIV-a
etapă a Ligii A Prahova. Acesta,
însă, nu este decât unul dintre
ţelurile jucătorilor, scopul final
fiind acela de a promova în ligile
naţionale. 


