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� Un număr de 1 (una)
hotărâre, adoptată de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa din data de
20.04.2012 :

1. Hotărârea nr. 48/20.
04.2012 privind rectificarea
bugetului general al unităţii
administrativ-teritoriale pe
anul 2012.

� Un număr de 9 (nouă)
hotărâri, adoptate de Consil-
iul Local al oraşului Urlaţi în
şedinţa ordinară din data de
26.04.2012 :

1. Hotărârea nr. 49/26.
04.2012 pentru modificarea
H.C.L. Urlaţi nr. 4/26.
01.2012 privind organizarea
reţelei şcolare în anul şcolar
2012-2013 la unităţile de în-
văţământ preuniversitar de
stat de pe raza oraşului Urlaţi.

2. Hotărârea nr. 50/26.
04.2012 privind privind apro-
barea Regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare al
Compartimentului de Asis-
tenţă Socială şi Autoritate
Tutelară şi Codului etic al per-
sonalului care oferă servicii
sociale din cadrul comparti-

mentului de asistenţă socială
din aparatul de specialitate al
Primarului oraşului Urlaţi.

3. Hotărârea nr. 51/26.
04.2012 privind darea în ad-
ministrare a activităţilor de
salubrizare către Comparti-
mentul de salubritate şi ilumi-
nat public din cadrul
aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Urlaţi.

4. Hotărârea nr. 52/26.
04.2012 pentru modificarea
H.C.L. Urlaţi nr. 2/09.
01.2012 privind transmiterea
în folosinţă gratuită Grupei
de Jandarmi Urlaţi din cadrul
Inspectoratului de Jandarmi
Prahova a unui spaţiu din
imobilul situat în strada Tudor
Vladimirescu nr.29.

5. Hotărârea nr. 53/26.
04.2012 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de
salubrizare al oraşului Urlaţi.

6. Hotărârea nr. 54/26.
04.2012 privind acordarea
unui ajutor de urgenţă în situ-
aţii deosebite d-lui Soare
Mircea.

7. Hotărârea nr. 55/26.
04.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Gră-

diniţa de copii cu program
prelungit nr.1 Urlaţi pentru
luna martie 2012.

8. Hotărârea nr. 56/26.
04.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
cu clasele I-VIII „Cănuţă
Ionescu” Urlaţi pentru luna
martie 2012.

9. Hotărârea nr. 57/26.
04.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu
Vodă” Urlaţi pentru luna mar-
tie 2012.

� Un număr de 3 (trei)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa din data de
23.05.2012 :

1. Hotărârea nr. 58/23.
05.2012 privind utilizarea
fondului de rezervă bugetară
pe anul 2012.

2. Hotărârea nr. 59/23.
05.2012 privind aprobarea
cotizaţiei Consiliului Local
Urlaţi la Asociaţia de Dez-
voltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru ma na -
gementul deşeurilor Pra-

hova” pentru anul 2012.
3. Hotărârea nr. 60/23.

05.2012 privind rectificarea
bugetului general al unităţii
administrativ-teritoriale pe
anul 2012.

� Un număr de 7 (şapte)
hotărâri, adoptate de 
Co n  s i   li ul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa ordinară din
31.05.2012 :

1. Hotărârea nr. 61/31.
05.2012 privind aprobarea
contului anual de execuţie a
bugetului general al oraşului
Urlţai şi a situaţiilor finan-
ciare la data de 31 decembrie
2011.

2. Hotărârea nr. 62/31.
05.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Gră-
diniţa de copii cu program
prelungit nr.1 Urlaţi pentru
luna aprilie 2012.

3. Hotărârea nr. 63/31.
05.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Şcoala
cu clasele I-VIII „Cănuţă
Ionescu” Urlaţi pentru luna
aprilie 2012.

4. Hotărârea nr. 64/31.

05.2012 privind aprobarea
plăţii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu
Vodă” Urlaţi pentru luna
aprilie 2012.

5. Hotărârea nr. 65/31.
05.2012 privind acordarea
unui ajutor de urgenţă în situ-
aţii deosebite d-lui Drăjneanu
Ştefan Florin.

6. Hotărârea nr. 66/31.
05.2012 privind acordarea
unui ajutor de urgenţă în situ-
aţii deosebite d-lui Dumitru
Constantin.

7. Hotărârea nr. 67/31.
05.2012 privind aprobarea
modificării statului de funcţii
al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Urlaţi.

� Un număr de 6 (şase)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului
Urlaţi în şedinţa de consti-
tuire din data de
28.06.2012:

1. Hotărârea nr. 68/28.
06.2012 privind alegerea
comisiei de validare.

2. Hotărârea nr. 69/28.
06.2012 privind validarea
mandatelor consilierilor locali
aleşi în Consiliul Local al
oraşului Urlaţi.

3. Hotărârea nr. 70/28.
06.2012 privind constituirea
Consiliului Local Urlaţi.

4. Hotărârea nr. 71/28.
06.2012 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă.

5. Hotărârea nr. 72/28.
06.2012 privind alegerea Vi-
ceprimarului oraşului Urlaţi.

6. Hotărârea nr. 73/28.
06.2012 privind stabilirea şi
alegerea comisiilor de spe-
cialitate ale Consiliului Local
Urlaţi.

� Un număr de 1 (una)
hotărâre, adoptată de Con-
siliul Local al oraşului Urlaţi
în şedinţa de îndată din
29.06.2012 :

1. Hotărârea nr. 74/29.
06.2012 privind rectificarea
bugetului general al unităţii
administrativ-teritoriale pe
anul 2012.

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al
oraşului Urlaţi în trimestrul II al anului 2012 
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Un nou mandat în -
seam nă, pentru Marian
Măchiţescu, primarul 
o raşului Urlaţi, o nouă
oportunitate pentru re-
alizarea proiectelor de
modernizare şi dezvoltare
începute în urbea pe care o
conduce. Iar prioritatea o
constituie redes chi derea
unităţii medicale închise
din inconştienţa foştilor gu-
vernanţi în 2011. 

S-a împlinit un an de când
aproximativ 60.000 de
locuitori ai Văii Cricovului
aşteaptă ca spitalul lor din
Urlaţi să fie redeschis. Un an
de promisiuni deşarte şi vorbe
goale din partea reprezen-
tanţilor care s-au perindat pe la
şefia Ministerului Sănătăţii şi
care au recunoscut că Centrul
de Sănătate Urlaţi, aşa cum
era titulatura unităţii me di cale
din localitate, a fost închis....
din greşeală. Unii dintre oa-
meni nu au mai avut pu terea
să se deplaseze până la
Ploieşti, la spitalele din zonă,
alţii nu au mai rezistat nici
măcar în ambulanţă. „Priori-
tatea noastră nu mă rul unu, în
acest mandat, este redes -
chiderea cât mai rapidă a spi-
talului. Am avut o întâlnire la
Ministerul Sănătăţii şi sperăm
să redeschidem unitatea 
me dicală, cât de curând posi-
bil. Dorim ca aceasta să
funcţioneze ca în perioada pre-
mergătoare în chi derii, adică
spital de sine stătător şi nu cen-
tru multifuncţional ca parte a
Spitalului Judeţean de Ur-
genţă Ploieşti. Motivul este că
un centru multifuncţional se
comportă ca o policlinică,
ceea ce este insuficient pentru
pacienţii din Urlaţi şi pentru
cei din zona întregii Văi a
Cricovului pe care îi deservea
unitatea medicală. Pentru
zona Văii Cricovului, chiar şi în
Urlaţi, s-a văzut deja, că, de
când s-a închis spitalul, am
avut foarte mulţi pacienţi care
nu au rezistat drumului până la
Ploieşti. Aceşti oameni bol-
navi, în situaţia în care unitatea
medicală ar fi rămas deschisă,
ar fi fost salvaţi”, ne-a spus
Marian Măchiţescu, primarul
oraşului Urlaţi.. „Din momen-
tul în care pleacă o salvare de
la un caz, durează chiar şi o
oră sau două până ajunge la
Spitalul Judeţean, timp în care

pacientului i se poate întâmpla
orice dacă nu are condiţiile de
ajutor speci alizat în urgenţă.
La un atac cerebral sau la un
infarct, oricât de echipată ar fi
ambulanţa, tot nu poate salva
pacientul în timp util”, a mai
adăugat edilul. 

Rezolvarea acestei pr o ble -
me este văzută de loca l nici şi
ca o dovadă că, de acum, de-
mersurile re pre zentanţilor
primăriei către ministere şi Gu-
vern vor avea altă prioritate.
„Până acum, în ciuda efor-
turilor noastre, în ciuda încer-
cărilor noastre de a convinge
reprezentanţii din fruntea
Sănătăţii cât de necesar este
spitalul în această zonă, fiind
singura unitate medicală la
care au acces direct zeci de mii
de oameni din mediul rural
apropiat oraşului Urlaţi, toate
discuţiile, negocierile şi intenţi-
ile noastre s-au soldat numai
cu promisiuni din partea se cre-
tarilor de stat şi a miniştrilor
care s-au pe rindat la condu -
cerea Ministerului Sănătăţii.
Toţi au recunoscut că s-a făcut
o greşeală cu închiderea Spi-
talului Urlaţi care era cel mai
modern spital din judeţul Pra-
hova, dar niciunul nu au luat
nicio măsură pentru a ne spri-
jini în redeschiderea lui. În
acest an, noi sperăm că p ro -
blema se va rezolva”, a conti -
nuat Marian Măchiţescu.  

“Un alt proiect pe lista de
priorităţi a administraţiei 
pu blice locale din Urlaţi este
continuarea lucrărilor începute
pentru reabilitarea şi moder -
nizarea reţelei de alimentare
cu apă a oraşului. „Este vorba 
des pre etapele a cincea şi a
şasea la reabilitarea reţelei de
apă prin înlocuirea unor con-
ducte aflate în stadiu avansat
de degradare. Nu sunt supra-
feţe mari de înlocuit, aşa că ar
trebui ca acest proiect să fie re-
alizat în termen destul de scurt.
În schimb, avem mai mult de
muncă la reparaţia şi modern-
izarea căilor de acces din mai
multe zone ale oraşului, în spe-
cial, cele din cartiere. Vreau să
subliniez faptul că nu am aban-
donat aceste lucrări, începute
încă de anul trecut, din cauza
faptului că s-a încheiat campa-
nia electorală, ci doar din mo-
tive temeinice, care au legătură
cu firma executantă”, ne-a mai
precizat edilul.”

„Avem în jur de 36 de kilo-
metri de reţea de drumuri pe

care, de la pietruire, trecem la
asfaltare. În unele cartiere, am
terminat deja de aplicat primul
strat de asfalt, terminând, ast-
fel, în mare parte, lucrările de
reparaţii. În altele, suntem la
stadiul de pietruire după care
urmează asfaltarea şi moder -
nizarea, pentru că avem şi
şanţurile de realizat, proiectul
incluzând şi unele traversări
prevăzute cu tuburi, pentru cir-
cularea apei pluviale”, a adău-
gat Marian Măchiţescu. 

Un alt proiect de luat în
seamă este reabilitarea reţelei
de gaze din cartierul Jercălăi şi
extinderea reţelei de gaze pe
strada Soclului, în cartierul
Tineretului - 1 Mai. „În zona
de intrare în oraş, nu avem
reţea de gaze, la fel pe strada
Grădiniţei. Sunt pro iecte pe
termen mediu care vor începe
în acest an şi care vor fi con-
tinuate în următorii ani, pentru
con fortul populaţiei şi mo  der -
nizarea oraşului”, ne-a mai
spus primarul.   

Tot în acest an, în cadrul
proiectului cu finanţare ex-
ternă, implementat de către
Asociaţia de Dezvoltare Inter-
comunitară – “Parteneriatul
pentru Managementul Apei –
Prahova”, în care suntem
membru fondator, se deru -
lează licitaţia pentru atribuirea
contractului de execuţie a lu-
crărilor ce au ca obiect re-
alizarea staţiei de epurare şi
modernizarea-ext inderea
reţelei de canalizare. „Valoarea
pro iectului este de 6 800 000
de euro numai pentru Urlaţi.
Este vorba despre realizarea
unei staţii noi, mo der ne, care
va respecta toate standardele
europene, urmată de fina -
lizarea, canalizării în zona de
vest a oraşului. În acest cartier
există canalizare, însă una
veche, care nu face faţă nece-
sităţilor oraşului”, ne-a mai
precizat edilul. 

Recent, în Urlaţi a fost de-
marat şi proiectul pentru înfi-
inţarea unei rampe de transfer.
„Pentru toată zona Văii
Cricovului, în Urlaţi va fi rea -
lizată o staţie de sortare şi
transfer unde vor fi separate
materiale de diverse categorii
şi vor fi transferate către bene-
ficiarii deşeurilor în funcţie de 
ca tegoria lor”, ne-a mai pre-
cizat Marian Măchiţescu. 

Nici şcolile nu au fost
omise de pe lista proiectelor
din acest an. „Vrem să împrej-

muim unităţile de învăţământ
şi să realizăm asfaltările de
care acestea au nevoie. Astfel,
vom asfalta curtea Şcolii 
Ge  ne rale nr. 2 şi vom începe
lucrările de modernizare a cor-
pului B din cadrul acestei
unităţi de învăţământ. De ase -
menea, ne vom o cupa şi de
clădirea veche a Liceului Teo-
retic «Brânco veanu Vo dă»”,
ne-a mai spus edilul. O altă
clădire de interes public pe
care administraţia locală este
o bli gată să o moderni zeze este
şi dispensarul medical în care
func ţi onează cabine tele indivi -
duale ale me di cilor de familie. 

Primăria Oraşului Urlaţi se
va implica, în viitorul apropiat
şi în organizarea Maratonului
Vinului, eveniment de încura-
jare a miş cării, dar şi de pro-
movare a localităţii, care
atrage, a nual, sute de partici-
panţi din toată lumea. Mai
mult, sportul local va fi, de
acum, încurajat în mod profe-
sio nist. „În maxim o lună, in-
augurăm şi stadionul, după
faza de modernizare pe Ordo-

nanţa 7. Într-adevăr, a vem o
bază sportivă foarte frumoasă
pe care am reuşit să o ridicăm
prin eforturile proprii din
cauza faptului că Guvernul,
până la ora actuală, nu 
ne-a alocat niciun ban pentru
acest proiect, deşi era obligat
prin acesta, aşa că tot ce s-a
făcut până acum s-a făcut pe
banii locali, pe partea de con-
tribuţie a Primăriei”, a mai
subliniat Marian Măchiţescu. 

„Privim cu optimism a nii
care vor veni şi noul man dat în
care ne aşteptăm la susţinere
din partea conducerii judeţului
şi a ţării, şi mai ales urmărim
dezvol tarea şi modernizarea
ora şului. Efectiv ne axăm pe
aceeaşi linie pe care am mers
şi anii trecuţi. După atâţia ani
de opoziţie, în sfârşit avem o
cale de comunicare poate şi
mai bună cu Guvernul, pentru
că una este să te duci la un Gu-
vern care îţi este ostil încă din
start şi alta este să te duci la un
Guvern care îţi este prietenos”,
a încheiat edilul. 
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revoluţie, sau că toţi
românii internaţi în spi-
talele din Florenţa, au
fost ajutaţi de către
acesta, susţinându-i atât
material cât şi prin vizite,
facilitându-le acestora
legătura cu familiile lor.

Ce este mai rău, este
că acest OM nu mai
trăieşte şi ne exprimăm
regretul că modestia lui
ne-a împiedicat să-l 
cinstim aşa cum  se cu-
vine, cât a fost în viaţă,
dar nici acum nu ne
opreşte nimic să-l consi -
derăm EROUL nostru, al
oraşului Urlaţi.

Toate aceste lucruri
au fost aflate întâmplător,
vorbind cu familia aces-
tuia, care de asemenea,
cu foarte mare reţinere,
povestea fragmente din
activitatea acestui mare
om, considerând că tot
ce a făcut, a fost dovada
imensei iubiri de ţară şi
de locul natal.

Acum, în Florenţa, la
aceeaşi adresă unde a
trăit Marian Iorgulescu,
locuieşte sora acestuia
despre care ştiam doar că
soarta a făcut să
cunoască un italian cu
care s-a căsătorit,

rămânând aici din 1974.
Reîntâlnind-o după

atâţia ani, m-a uimit
modul cum după atâta
timp, nu a şters nicio 
a min tire despre locul din
care a plecat. 

Ştia despre România
tot ce ştiam şi eu, ba mai
mult şi soţul acesteia ur-
măreşte cu interes orice
eveniment din România
şi arhivează orice docu-
ment legat de ţara noas-
tră şi de locurile natale
ale soţiei, punând preţ pe
orice eveniment care o
promovează în lume.
Atâta dragoste a acumu-
lat pentru România, că
inclusiv fiul 
acestora vorbeşte şi
româ neşte.

Uimirea mea s-a am-
plificat când fiul acestora,
un reputat medic chirurg,
şi-a exprimat disponibili-
tatea de a veni în Româ-
nia, pentru a ajuta
medicii români la imple-
mentarea unei desco -
periri uriaşe în domeniul
medicinii chirugicale la
oase (binenţeles în mod
voluntar).

Nu găsesc altă expli-
caţie la modul exemplar
al acestei familii decât

faptul că o educaţie
aleasă, o excelentă
dragoste de frumos a
făcut ca această familie
să fie atât de deosebită
pentru că peste tot ce v-
am spus, am lăsat la
urmă faptul că doamna
Nina Iorgulescu este o
reputată pictoriţă, re-
cunoscută în Florenţa,
prin sensibilitatea op-
erelor sale.

În anul 2009 a
primit cel mai înalt pre-
miu pentru pictură „PRE-
MIO NAZIONALE
CITTA DE LASTRA”.

Iată cine a plecat
din oraşul nostru ! Cum
să nu cinstim aceşti oa-
meni, pe care-i dorim
lângă noi, şi îi invităm cu
orice ocazie să vină în
oraşul lor natal.     

MARILENA

ANGHEL

SECRETARUL

ORAŞULUI URLAŢI

Nu credeam că,
după atâţia ani de la
Revo luţia Română, să
des copăr, cu ocazia
unei vizite în Italia,
ce oameni deosebiţi
au plecat din acest
oraş. 

Cu atât  mai mare a
fost  satisfacţia mea
să constat că, nicio
clipă, aceştia n-au
uitat de unde au ple-
cat.

De ce spun acest
lucru ?

În primul rând, pentru că
am întâlnit, în această călă-
torie, o familie care, cu mare
greutate, mi-a mărturisit sen-
timentele pe care le-a trăit în
momentul când a putut să
revină în ţară fără să solicite

atâtea aprobări care deja îi
obosise, deoarece erau ple-
caţi din 1974.

Vorbesc la plural
deoarece este vorba de două
persoane, însă, din păcate,
numai una este în viaţă.

Este vorba de doamna
NINA IORGULESCU - fiica
Mariei şi a lui Constantin
Iorgulescu care au locuit în
strada Zambilelor.

În anul 1974, destinul a
făcut ca această doamnă să
cunoască un italian şi să se
stabilească în Florenţa. Ulte-
rior a urmat-o şi fratele aces-

teia, Marian Iorgulescu.
Stabilirea lor departe de

ţară nu a contribuit la înde-
părtarea de valorile spiri-
tuale româneşti, dimpotrivă,
au făcut tot ce le-a stat în
putinţă pentru a ţine legă-
tura cu apropiaţii rămaşi în
ţară şi mai mult cu românii
care veneau în Italia fie la
muncă, fie se stabileau prin
căsătorie.

Trebuie ştiut de toţi
locuitorii acestui oraş că cei
doi concitadini, NINA
IORGULESCU şi MARIAN
IORGULESCU, au făcut cin-
ste locului de unde au plecat,
prin implicarea în actele de
caritate pentru românii din
Italia, prin promovarea actu-
lui de cultură românesc
peste hotare şi prin omenia
de care au dat dovadă în
orice situaţie.

Au trecut 22 de ani şi nu
s-a ştiut în oraşul  nostru că
Marian Iorgulescu a organi-
zat colectarea şi îmbarcarea
de ajutoare pentru români,
pe un vapor care a sosit în
România imediat după 

Urlăţeni plecaţi peste hotare care fac
cinste oraşului



Procter & Gamble a
premiat proiectele câştigă-
toare din cadrul celei de-a
doua ediţii a Programului
de Educaţie Civică P&G
„Creştem Împreună!”,
adresat elevilor din Urlaţi. 

Miercuri, 16 mai 2012,
în cadrul celei de-a doua
ediţii a programului de Edu-
caţie Civică P&G „Creştem
Împreună!”, desfăşurat în
parteneriat cu Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Prahova,
au fost premiate cele trei
proiecte câştigătoare. 

Cine este P&G?

P&G îmbunătăţeşte viaţa
a peste 4.4 milioane de per-
soane din întreaga lume prin
portofoliul său de branduri
de calitate. Cele mai cunos-
cute branduri ale companiei
sunt Pampers®, Tide®,
Ariel®, Always®, Pantene®,
Mach3®, Fairy®, Lenor®,
Oral-B®, Duracell®, Olay®,
Head & Shoulders®,
Wella®, Gillette®, Braun®,
Fusion®, Ace® and Wella®.
P&G este prezent în 80 de
ţări, brandurile companiei
fiind disponibile în peste 180
de ţări din întreaga lume.

Program de Educaţie
Civică P&G

Programul de Educaţie
Civică P&G „Creştem Îm-
preună!” face parte din
strategia de dezvoltare dura-
bilă a companiei P&G şi îşi
doreşte să pregătească elevii
din Urlaţi în spiritul respons-
abilităţii civice faţă de comu-
nitate. La acest program au
luat parte elevii claselor a VI-
a şi a VII-a din cadrul Şcolii

cu clasele I-VIII „Cănuţă
Ionescu” şi ai Liceului Teo-
retic „Brâncoveanu Vodă”,
din localitatea Urlaţi, judeţul
Prahova. „Iniţiativa constă
în identificarea de către
copii a necesităţilor din co-
munitate şi transpunerea
acestora în proiecte de dez-
voltare, urmând ca P&G să
finanţeze implementarea
proiectelor câştigătoare. La
redactarea proiectelor, copiii
au beneficiat de suportul
cadrelor didactice. În cadrul
acestei ediţii au fost depuse
nouă proiecte, trei dintre
acestea urmând să fie imple-
mentate în următoarele
luni”, se arată într-un comu-
nicat de presă din partea
Companiei Procter & Gam-
ble. 

Din comisia de jurizare a
proiectelor au făcut parte
Marian Măchiţescu, pri-
marul Oraşului Urlaţi, un
reprezentant al Inspectora -
tului Şcolar al Judeţului Pra-
hova, reprezentanţi ai
comunităţii de afaceri din
Urlaţi, precum şi reprezen-
tanţi ai companiei Procter &
Gamble. Selecţia proiectelor
câştigătoare a fost facută pe
baza criteriilor foarte clare şi

anume: relevanţa proiectului
pentru comunitate, fezabili-
tate, susţinere publică, re-
laţia cost/eficienţă, dar şi
implicarea elevilor. 

Din cele nouă proiecte,
juriul le-a ales pe primele trei
cu implicaţiile cele mai mari
pentru comunitatea locală.
„A fost o selecţie de idei, în
care ni s-a recomandat să
propunem proiecte pentru
comunitate. Ne-am gândit la
lucrurile şi acţiunile care ar

fi direct benefice pentru
oraşul nostru şi am partici-
pat la competiţie, iar două
dintre proiectele noastre au
şi fost selectate pentru spon-
sorizare şi realizare con-
cretă. Primul proiect selectat
este «Reamenajarea Staţiilor
de Autobuz din Urlaţi», rea -
lizat de către elevii Liceului
Teoretic «Brâncoveanu
Vodă», care îşi propune să
repare staţiile de autobuz din
întreaga localitate”, ne-a de-
clarat Georgiana Smaranda,
profesor de matematică la
Liceul Teoretic din localitate.
„Ideea de a repara staţiile de
autobuz a venit tocmai din
teren, prin observarea aces-
tor obiective distruse aproa -
pe total. În prima fază a
proiectului, am făcut fo-
tografii care să arate stadiul
în care au ajuns staţiile.
Proiectul concret constă în
contractarea unei firme care
să ne asigure materialele
necesare, iar băieţii de la
clasa a VI-a şi a VII-a se vor
întâlni şi, prin forţele proprii,
vor încerca să repare
obiectele din aceste staţii,
pentru a le putea reda oraşu-
lui în stare bună”, ne-a mai
spus Georgiana Smaranda.  

Cel de-al doilea proiect se-
lectat a fost „Reamenajarea
Bibliotecii Oraşului Urlaţi”,
proiect care aparţine tot Liceu-
lui Teoretic „Brâncoveanu
Vodă”. Proiectul îşi propune să
facă din biblioteca oraşului un
loc liniştit în care copiii să
poată citi şi studia. „Elevii au
făcut proiectul cu toţi paşii
care au fost obligatorii. Am
mers la biblioteca oraşului,
am discutat cu reprezentanţii
instituţiei pentru a afla care

sunt obiectele de care ar
avea nevoie pentru o reame-
najare şi am 
realizat o estimare a nece-
 sarului care ar putea fi
acoperit cu suma oferită de
sponsorul proiectelor, 1000
de euro. Proiectul constă în
contactarea unei firme spe-
cializate care să realizeze
mobilier special pentru 
bi bliotecă şi achiziţionarea
unor cărţi pe care le vor
alege copiii, după care tot ei
le vor aranja în rafturile 
bibliotecii. Cărţile sunt adre -
sate cititorilor de toate vârs -
tele, pentru care trebuie să
alocăm 25% din suma alo-
cată proiectului, restul de
bani fiind direcţionaţi pentru
mobilier. Implicarea con-
cretă a elevilor va avea loc în
luna august, când toţi cei
care au participat la elabo-
rarea proiectului vor veni la
bibliotecă şi vor pune
umărul la amenajarea şi re-
alizarea unei noi imagini a
bibliotecii. Sunt implicate
fetele de la clasa a VI-a A”,

ne-a mai precizat Georgiana
Smaranda. 

Cel de-al treilea proiect
este „Clopoţelul Generaţi-
ilor” şi este elaborat de
Şcoala cu clasele I  - VIII
„Cănuţă Ionescu”. Scopul
este realizarea unei reviste la
nivel local care să prezinte
informaţii utile cititorilor. 

„Primăria ne-a sprijinit,
iar edilul Marian Măchiţescu
a fost foarte încântat mai
ales de proiectul staţiilor de
autobuz pentru că astfel de
proiecte civice scutesc
Primăria de cheltuieli în plus
pentru reparaţii. Orice in-
vestiţie direcţionată cătte
binele comunităţii este bin-
evenită. În acelaşi timp, prin
aceste proiecte noi îi în-
văţăm pe elevi să aibă grijă
de lucrurile publice, să le
protejeze, pentru că banii
pentru întreţinerea acestor
obiective nu pot fi alocaţi
mereu, la nesfârşit”, 
a încheiat Georgiana
Smaranda. 

5Iulie 2012

Procter & Gamble sprijină Educaţia civică şi
comunitatea locală
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Marian Măchiţescu a câştigat un nou 
mandat pentru Primăria Urlaţi

La alegerile din iunie,
cetăţenii oraşului Urlaţi au
votat pentru continuarea
proiectelor începute de 
Marian Măchiţescu, alegân -
du-l pe acesta pentru un
nou mandat. Fostul şi actu-
alul primar a câştigat cu
4058 de voturi din 5124 de
voturi exprimate.

Pentru funcţia de consilier
local în CL al oraşului Urlaţi au
fost votate următoarele per-
soane: 

Din partea USL: 
1. Marian Măchiţescu
2. Lazăr Stan
3. Marian Robert Stan
4. Mariana Ionescu
5. Monica Petcu
6. Adrian Alexandrescu
7. Corneliu Nicolae Stan-

ciu
8. Constantin Oprescu
9. Maria Anastase
10. Nicolae Mache
11. Lucian Stănescu
12. Marius Mihail Moraru
13. Gheorghe Lupu
Din partea PDL:
1. Cosmin Birjaru
2. Valeria Ristache
Din partea PPDD:
1. Gheorghe Bălănoiu
2. Bogdan Ştefan

Centralizarea voturilor,
constatarea rezultatului
alegerilor şi atribuirea manda -
tului pentru funcţia de primar
la alegerile din 10 iunie 2012

- Numărul total al alegăto-
rilor prevăzuţi în listele elec-
torale din circumscripţia
electorală: 9538

- Numărul total al alegăto-
rilor potrivit copiilor de pe 
listele electorale permanente:
9447

- Numărul total al alegăto-
rilor potrivit copiilor de pe 
listele electorale comple-
mentare: 4

- Numărul total al alegăto-
rilor potrivit listelor electorale
suplimentare: 74

- Numărul total al alegăto-
rilor în cazul cărora s-a folosit

urna specială: 13
- Numărul total al alegăto-

rilor care s-au prezentat la
urne, înscrişi în listele elec-
torale din circumscripţia elec-
torală: 5310

- Numărul total al alegăto-
rilor care s-au prezentat la urne
înscrişi în copiile de pe listele
electorale permanente: 5222

- Numărul total al alegăto-
rilor care s-au prezentat la urne
înscrişi în copiile de pe listele
electorale complementare: 1

- Numărul total al alegăto-
rilor care s-au prezentat la urne
înscrişi în listele electorale su-
plimentare: 74

- Numărul total al alegăto-
rilor care s-au prezentat la urne
în cazul cărora s-a folosit urna
specială: 13

- Numărul total al voturilor
valabil exprimate: 5124

- Numărul total al voturilor
nule: 186

- Numărul buletinelor de
vot primite: 10400

- Numărul buletinelor de
vot neîntrebuinţate şi anulate:

5090

Numărul voturilor valabil
exprimate obţinute de fiecare
candidat pentru funcţia de pri-
mar: 

- Cătălin Aurelian
Smochină – UNPPR – 148

- Cosmin Birjaru – PDL –
397

- Marian Măchiţescu –
USL – 4058

- Mircea Spiridon –
PNŢCD – 17

- Gheorghe Bălănoiu –
PPDD – 303

- Gheorghe Oprea – PRM
– 201

Numărul voturilor valabil
exprimate obţinute de fiecare
listă de candidaţi sau de fiecare
candidat independent pentru
funcţia de consilier în Consiliul
Local Urlaţi: 

- UNPPR – 158
- PDL – 491
- USL – 3485
- PNŢCD – 33
- PPDD – 424

- PRM – 181
- Candidaţi independenţi: 
Sterea Dinu 186
Adrian Victor Enache 107

Pragul electoral calculat
din totalul voturilor valabil ex-
primate pentru alegerea au-
torităţilor administraţiei
publice locale:

- Pragul electoral de 5% din
total voturi valabil exprimate:
253

- Pragul electoral de 7% din
total voturi exprimate: 354

- Pragul electoral de 8% din
total voturi exprimate: 405

Numărul de mandate
atribuite partidelor politice,
alianţelor politice şi candi-
daţilor independenţi la ale -
gerile pentru autorităţile
ad ministraţiei publice locale: 

- PDL – număr voturi vala-
bil exprimate obţinute: 491;
număr de mandate atribuite: 1;
număr de voturi utilizate: 258

- USL – număr de voturi
valabil exprimate: 3485; man-
date atribuite: 13; voturi uti-

lizate: 3354
- PPDD – voturi valabile:

424; mandate atribuite: 1; vo-
turi utilizate: 258

Componenţa Consiliului
Local al oraşului Urlaţi:

- Marian Măchiţescu –
USL

- Lazăr Stan – USL
- Robert Marian Stan USL
- Mariana Ionescu USL
- Monica Petcu USL
- Adrian Alexandrescu

USL
- Corneliu Nicolae Stanciu

USL
- Constantin Oprescu USL
- Maria Anastase USL
- Nicolae Mache USL
- Lucian Stănescu USL
- Marius Mihail Moraru

USL
- Gheorghe Lupu USL
- Cosmin Birjaru PDL
- Valeria Ristache PDL
- Gheorghe Bălănoiu

PPDD
- Bogdan Ştefan PPDD

MESAJUL PRIMARULUI ORAŞULUI URLAŢI PENTRU LOCUITORI
„Vreau să le mulţumesc cetăţenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o în continuare şi pentru faptul că mi-au oferit un nou mandat la conducerea

Primăriei  lor. Prin acest lucru au dovedit că am însemnat ceva pentru ei, iar cei opt ani în care am fost primar au reprezentat o perioadă în care le-am demonstrat
că eforturile mele pentru ei nu sunt în zadar. Prin votul lor, s-a văzut că au apreciat în principal munca şi priceperea mea pentru dezvoltarea şi modernizarea 
oraşului, lucruri pe care doresc să le continui astfel încât oraşul nostru să devină unul dintre cele mai apreciate şi atractive centre urbane din Prahova şi din ţară. 
Rezultatele de la alegerile pentru administraţia publică locală au arătat că locuitorii oraşului Urlaţi mi-au acordat votul lor şi încrederea lor în proporţie de 80%,
iar candidatul de pe locul al doilea a obţinut un număr de voturi de zece ori mai mic decât cel primit de mine. Vreau să îi asigur pe locuitori că, în continuare, 
strategia de dezvoltare şi modernizare a oraşului are, ca prioritate, confortul şi sprijinul oamenilor, astfel încât toţi să fie mândri că locuiesc 
într-o zonă apreciată, deosebită”. 
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Stadion nou pentru echipa din Urlaţi

Conform contractului, lu-
crarea s-a finalizat, mai este de
montat instalaţia de nocturnă,
dar acest lucru va fi rezolvat de
către constructor în cel mai
scurt timp. S-au montat 1040
de scaune în tribună, s-a mon-
tat tabela electronică, ves-
tiarele arată impecabil, ca şi
întreaga bază sportivă, pentru
competiţii de Divizia B. Sin-
gura problemă ar fi cu fi-
nanţarea, Primăria Urlaţi a
terminat cu banii pe care îi
avea prevăzuţi pentru stadion,
cei alocaţi din partea consiliu-
lui local pe Ordonanţa 7 de la
Guvern, rămâne de văzut în ce
măsură Guvernul va aloca fon-
durile care îi revin din acest
proiect către constructor. 

„În cursul lunii iulie se re-
alizează recepţia lucrării, din
fericire, firma constructoare
SC Coni a acceptat întârzierea
de fonduri alocate de la Gu-
vern. Inaugurarea stadionului
şi a bazei sportive va fi sărbă-

torită printr-un meci de fotbal.
În prima fază, am avut intenţia
de a-l invita pe Vivi Răchită să
vină cu Petrolul, dar cum Vivi
nu mai este la Petrolul, nu am
stabilit detaliile. Oricum, noi ne
dorim o inaugurare frumoasă,
care să rămână în amintirea
invitaţilor drept un eveniment
important. De asemenea, sun-
tem într-o discuţie cu un fi-
nanţator – Ion Mihai – din
Tomşani, el a investit în urmă
cu doi ani în echipă, a promo-
vat-o în Divizia C, după care a
renunţat. Acum ar vrea să se
implice din nou în fotbal.
Avem dorinţa de a promova şi
de a intensifica lupta pentru
promovare în 2012- 2013.
Unirea Urlaţi – Divizia A Pra-
hova, evoluează în Campi-
onatul Judeţean Liga A
Prahova. Am încheiat anul pe
locul 11 din 18 echipe. Dorinţa
noastră ar fi de a ne clasa între
primele trei echipe.  La baza
pe care o avem, ar trebui să

avem şi echipă”, ne-a declarat
Lazăr Stan, viceprimarul
oraşului Urlaţi.

Unirea Urlaţi – una 
dintre echipele care se
vor bate la promovare

„În sfârşit, avem stadion
nou! De un an şi jumătate, am
jucat cam prin tot judeţul, în
sfârşit am venit acasă şi am re-
alizat că ne cam săturasem de
drumuri. Vom fi gazde şi am
pus şi un proiect ambiţios la
cale. Sperăm că vom reuşi,
anul acesta, să fim una dintre
echipele care se vor bate la
promovare. Echipa, în mare

parte se va baza tot pe lotul de
anul trecut, cu câteva
„plombe”, dar plombe bune.
Sperăm să ne pregătim în
mod foarte serios. Aici a fost
lipsa anul trecut, neavând sta-
dion, neavând bază sportivă,
ne întâlneam numai la meci-
uri. Anul acesta, este posibil să
plecăm şi într-un stagiu de

pregătire centralizat şi vom
face cel puţin trei antrena-
mente pe săptămână şi eu zic
că se va cunoaşte. Băieţii sunt
talentaţi, unii sunt fotbalişti cu
state vechi, unul dintre ei a
jucat şi la Divizia A la Urlaţi”,
ne-a declarat Cristian Pîtă, di-
rectorul sportiv al Clubului
Unirea Urlaţi.

FOTBAL 

În 2008 a fost demarat proiectul de refacere a stadionului din Urlaţi, au fost aprobate fondurile, dar nu a fost realizată licitaţia. În
2009, când a fost criză, Guvernul PDL a trimis o adresă scrisă prin care se solicita îndemararea achiziţei şi astfel s-a ajuns în 2010. În
2010 a fost ţinută licitaţia, iar lucrările au început în anul 2011. Valoarea estimativă a proiectului a fost de 11 miliarde de lei vechi, iar lici-
taţia a fost câştigată cu 8 miliarde. Contribuţia de la Bugetul de Stat, respectiv fonduri alocate de către Guvern,  a fost de 5,4 miliarde de
Lei cu TVA, restul fiind contribuţia beneficiarului, respectiv a Oraşului Urlaţi.
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COMPETIŢIE

MARATONUL VINULUI 2012

Cea de-a doua ediţie a
Maratonului Vinului va avea
loc pe 15 iulie, la Urlaţi.  500
de participanţi şi-au anunţat,
deja, intenţia de concura la
competiţia organizată pentru a
încuraja mişcarea şi sănătatea. 

Maratonul Vinului, com-
petiţie ciclistă pentru toate gus-
turile, organizată de Primăria
Oraşului Urlaţi în parteneriat
cu P&G Urlaţi, a ajuns, anul
acesta, la cea de-a doua ediţie.
Evenimentul a atras încă de la
prima desfăşurare peste 400
de concurenţi care s-au bucu-
rat atât de mişcare şi atmos-
feră, cât şi de premiile care au
fost puse în joc pentru toate
categoriile de participanţi. 

Ideea evenimentului a
venit de la patru pasionaţi de
ciclism turistic din Olanda, Bel-
gia şi Marea Britanie (Richard,
Jan, Marco şi Sam), care locui-
esc şi lucrează în Bucureşti.
„Ne dorim să ajutăm la pro-
movarea ciclismului montan,
un sport în plină dezvoltare în
România. Acum nişte ani, am
descoperit oraşul Urlaţi şi
dealurile şi viile din împre-
jurimi, o zonă deseori neglijată
în goana nebună spre Valea
Prahovei. O zonă care s-a
dovedit excelentă pentru ciclis-
mul montan şi locul cel mai
apropriat de Bucureşti unde
poţi face nişte căţărări ade-
vărate. Profiturile de pe urma
Maratonului Vinului vor fi do-
nate în scop caritabil”, declară
ei pe site-ul evenimentului
care, încă de la prima desfăşu-
rare, a lăsat impresii deosebit
de plăcute participanţilor şi a
atras zeci de vizitaori din ţările
europene. 

„Vin concurenţi foarte
mulţi din toate ţările. Am avut
plăcuta surpriză ca, la prima
ediţie, să avem zeci de con-
curenţi din nouă sau zece ţări,
care au tratat competiţia noas-
tră cu toată seriozitatea şi din-

tre care cei mai buni au
câştigat locuri importante de
pe podium. De exemplu,
primele premii de la toate 
ca tegoriile au fost obţinute de
către concurenţi străini”, ne-a
declarat Marian Măchiţescu,
primarul oraşului Urlaţi. 

Anul acesta, la competiţiile
organizate în cadrul Mara-
tonului Vinului, s-au înscris
deja cicloturişti din Germania,
Franţa, Italia şi Marea Britanie. 

Maratonul Vinului 2012
cuprinde trei trasee diferite,
similare celor pe care s-a
desfăşurat prima ediţie a com-
petiţiei, cea de anul trecut.
Primul şi cel mai complex
traseu are o lungime de 55
kilometri şi o diferenţă mare de
nivel, de 1 400 de metri, fiind
apreciat la o durată de şase
ore. „Este un adevărat test de
rezistenţă pentru cicliştii care
sunt deja bine antrenaţi, pen-
tru profesionişti”, a mai sub-
liniat Marian Măchiţescu. Cel
de-al doilea traseu este destinat
cicliştilor de nivel mediu, semi-
profesionişti, are o lungime de
30 de kilometri şi o diferenţă
de nivel de 700 de metri, tim-
pul estimat pentru parcurgerea
lui fiind de trei ore. Este desti-
nat concurenţilor care doresc
să se antreneze pentru
căţărare la începutul sezonului
competiţional. 

Ultimul şi cel mai uşor
traseu are o lungime de a pro -
ximativ 10 kilometri şi este
necompetitiv. Traseul Family
este destinat părinţilor, copi-
ilor, prietenilor şi tuturor în-
soţitorilor care au venit să
încurajeze concurenţii de pe
celelalte rute. Ruta a fost apre-
ciată de organizatori drept „o
ocazie perfectă pentru o ex-
cursie de o zi”, fiind ideală pen-
tru cei care doresc să facă o
plimbare relaxantă cu bicicleta
prin împrejurimile încântă-
toare ale oraşului Urlaţi.

Traseul Family este realizat pe
drumuri în mare parte asfal-
tate, dar va cuprinde şi porţiuni
pietruite sau drumuri rurale, cu
trafic redus sau inexistent, cu
urcări şi coborâri uşoare. Nu
este un concurs, nu va fi
cronometrat şi nu se percepe
taxă de participare. Partici-
panţii la acest eveniment vor fi
conduşi de ghizi care vor 
pe dala în fruntea plutonului.
De asemenea, în spatele plu-
tonului, vor fi prezenţi alţi ghizi
care se vor asigura că nimeni
nu rămâne în urmă. De
asemenea, la Maratonul Vinu-
lui 2012 pot participa copii de
orice vârstă, cu singura con -
diţie pentru cei sub 12 ani de a
fi însoţiţi de un părinte sau tu-
tore, iar pentru cei peste 12
ani de a deţine acordul scris al
reprezentanţilor legali pentru
participarea la competiţii. 

După sosire, până la festi -
vitatea de premiere a par ti -
cipanţilor din cursele
com  petitive (35 şi 55 km), 
atmosfera va fi întreţinută de
clovni, muzică antrenantă şi
activităţi pentru copii.

Recomandări pentru participanţi
Participanţii la competiţii sau la plimbarea pe Traseul Family trebuie să deţină
cască de protecţie, bidon cu apă, ochelari pentru protecţie împotriva insectelor şi
prafului şi cremă de protecţie solară. 


