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CLUBUL SPORTIV
UNIREA URLAŢI
Ion Mihai, finanţator:
„Avem încredere
în echipa noastră care
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Cum v-aţi descurcat un
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Cea mai mare pierdere din ultimul an a fost, pentru locuitorii oraşului Urlaţi,
închiderea spitalului din urbea lor. Lipsa asistenţei medicale de specialitate, faptul că oa-
menii erau nevoiţi să parcurgă zeci de kilometri până la prima unitate medicală şi difi-
cultatea prin care primeau ajutor de urgenţă, Serviciul de Ambulanţă fiind foarte
aglomerat, toate acestea nu vor fi uitate cu uşurinţă de locuitori.

Urlaţi, unul
dintre oraşele
în care aveţi
ce vizita!
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Un număr de 2 (două)
hotărâri, adoptate de către
Consiliul Local al oraşului

Urlaţi în şedinţa de îndată din
09.07.2012:

1. Hotărârea nr.75/09.07.2012
privind aprobarea proiectului buge-
tului general al unităţii administrativ-
teritoriale pe anul 2013 şi a
estimărilor pentru anii 2014-2016.

2. Hotărârea nr.76/09.07.2012
privind aprobarea indicatorilor
tehnici pentru obiectivul de investiţie
din oraşul Urlaţi, prevăzut în cadrul
proiectului „Reabilitarea şi modern-
izarea sistemelor de apă şi canalizare
în judeţul Prahova”.

Un număr de 16 (şaisprezece)
hotărâri, adoptate de Consiliul
Local al oraşului Urlaţi în şed-
inţa ordinară din 27.07.2012:

1. Hotărârea nr.77/27.07.2012
privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Con-
siliului Local Urlaţi.

2. Hotărârea nr.78/27.07.2012
privind aprobarea Statutului oraşului
Urlaţi.

3. Hotărârea nr.79/27.07.2012
privind stabilirea impozitelor şi tax-
elor locale pentru anul 2013.

4. Hotărârea nr.80/27.07.2012
privind aprobarea plăţii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Gră-
diniţa de copii cu program prelungit
nr.1 Urlaţi pentru luna mai 2012.

5. Hotărârea nr.81/27.07.2012
privind aprobarea plăţii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Şcoala cu clasele I-VIII „Cănuţă
Ionescu” Urlaţi pentru luna mai
2012.

6. Hotărârea nr.82/27.07.2012
privind reactualizarea comisiei de
propunere a acordării de locuri de
casă, în conformitate cu Legea
nr.15/2003.

7. Hotărârea nr.83/27.07.2012
privind acordarea unui ajutor de ur-
genţă în situaţii deosebite d-nei
Ciortescu Mariana.

8. Hotărârea nr.84/27.07.2012
pentru modificarea H.C.L. Urlaţi
nr.76/09.07.2012 privind aprobarea
indicatorilor tehnici pentru obiectivul

de investiţie din oraşul Urlaţi, pre-
văzut în cadrul proiectului „Reabil-
itarea şi modernizarea sistemelor de
apă şi canalizare în judeţul Prahova”.

9. Hotărârea nr.85/27.07.2012
privind aprobarea propunerilor SC
HIDRO PRAHOVA SA pentru Pro-
gramul de investiţii pe anul 2012 cu
finanţare din surse proprii.

10. Hotărârea nr.86/27.07.2012
privind acordarea unui ajutor de ur-
genţă în situaţii deosebite d-nei Har-
can Elisabeta-Cristina.

11. Hotărârea nr.87/27.07.2012
pentru aprobarea Raportului privind
activitatea desfăşurată în semestrul I
al anului 2012.

12. Hotărârea nr.88/27.07.2012
privind aprobarea plăţii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodă”
Urlaţi pentru lunile mai şi iunie
2012.

13. Hotărârea nr.89/27.07.2012
pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici privind obiectivul
«Refacere împrejmuiri Liceul Teo-
retic „Brâncoveanu Vodă” (Str.1 Mai
nr.28), oraş Urlaţi, judeţul Prahova».

14. Hotărârea nr.90/27.07.2012
pentru aprobarea documentaţiei
tehnico-economice privind obiectivul
«Reparaţie capitală clădire Dispensar
nr.2».

15. Hotărârea nr.91/27.07.2012
pentru modificarea H.C.L. Urlaţi
nr.113/29.09.2011 privind de-
semnarea reprezentanţilor adminis-
traţiei publice locale în Consiliul de
Administraţie al Liceului Teoretic
„Brâncoveanu Vodă” Urlaţi.

16. Hotărârea nr.92/27.07.2012
privind aprobarea Planului strategic
de dezvoltare a serviciilor sociale pe
perioada 2012-2015 şi Cartei drep-
turilor beneficiarilor de asistenţă so-
cială.

Un număr de 1 (una) hotărâre,
adoptată de către Consiliul

Local al oraşului Urlaţi în şed-
inţa de îndată din 08.08.2012:

1. Hotărârea nr.93/08.08.2012
privind darea în folosinţă gratuită a
terenului în suprafaţă de 16.00 m.p.
situat în strada 1 Mai punct Obor,
către Administraţia Naţională „Apele

Române” - Administraţia Bazinală
de Apă Buzău-Ialomiţa, aprobată cu
12 voturi pentru, nici un vot îm-
potrivă, nici o abţinere.

Un număr de 2 (două)
hotărâri, adoptate de Consiliul
Local al oraşului Urlaţi în şed-
inţa de îndată din 17.08.2012:

1. Hotărârea nr.94/17.08.2012
privind rectificarea bugetului general
al unităţii administrativ-teritoriale pe

anul 2012.
2. Hotărârea nr.95/17.08.2012

pentru modificarea H.C.L. Urlaţi
nr.114/29.09.2011 privind de-
semnarea reprezentanţilor adminis-
traţiei publice locale în Consiliul de
Administraţie al Şcolii cu clasele I-
VIII „Cănuţă Ionescu” Urlaţi.

Inspector,

Diana Marcu

Hotărâri adoptate de Consiliul Local
al oraşului Urlaţi în lunile 
iulie şi august 2012: 
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Fostul Centrul de Sănătate Urlaţi va
fi redeschis. Acesta este mesajul au-
torităţilor locale care subliniază faptul că
unitatea medicală a fost apreciată drept
„cel mai modern spital” dintre cele care
au solicitat realuarea activităţii după ce
le-a încetat finanţarea, în luna aprilie
2011. 

Recent, sediul Spitalului Urlaţi a fost
vizitat de către o delegaţie a Ministerului
Sănătăţii care a verificat starea clădirii, a
dotărilor şi circuitele funcţionale. „În
această săptămână, o echipă formată
din consilieri ai Ministrului Sănătăţii s-a
deplasat la Urlaţi pentru a observa, la
faţa locului, stadiul în care se află spi-
talul. Au văzut locaţia, aparatura din
dotare, calitatea saloanelor, circuitele
funcţionale, secţiile şi tot ce cuprinde
fosta unitate medicală în acest 
moment”, ne-a declarat Marian
Măchiţescu, primarul oraşului Urlaţi. 

Cel mai modern spital 

Ce a urmat este de bun augur pen-
tru întreaga zonă. „La ora actuală, la
Ministerul Sănătăţii sunt depuse zece
solicitări de redeschidere a unităţilor
sanitare închise în 2011. Concluzia de le-
 gaţiei a fost că, dintre cele patru locaţii
pe care le-au vizitat consilierii, Spitalul
Urlaţi este cea mai modernă, atât în
ceea ce priveşte starea imobilului, cât şi
dotările şi tot ce cuprinde centrul. Cu
ceea ce avem aici şi modul în care
dotările au fost păstrate, putem relua 
activitatea chiar de mâine, dacă ar 
exista această variantă”, ne-a mai spus
edilul oraşului. 

Procedura trebuie 
respectată

Totuşi, birocraţia mai întârzie con-
cretizarea acestei dorinţe a locuitorilor.
„Noi am depus la Ministerul Sănătăţii
întreaga documentaţie solicitată pentru

redeschiderea unităţii medicale. De
acum înainte, nu mai rămâne decât să
fie avizată de către Ministrul Sănătăţii,
apoi supusă aprobării Guvernului, iar
după emiterea hotărârii de Guvern care
va atesta redeschiderea spitalului să fie
puse la punct detaliile în ceea ce priveşte
finanţarea serviciilor medicale de către
Casa de Asigurări de Sănătate, astfel
încât, în două luni, să înceapă 
concret activitatea acolo”, a detaliat
Marian Măchiţescu. 

Întregul personal aşteaptă startul

Eforturile primarului de a re-
deschide spitalul din Urlaţi au fost
susţinute nu doar de către locuitori, ci şi
de foştii angajaţi ai unităţii medicale.
„Nu ducem lipsă de personal, deşi unii
dintre angajaţi au fost redistribuiţi în alte
unităţi medicale. Pot spune că toţi
medicii care au activat în Spitalul Urlaţi
vor să revină aici pentru a-şi desfăşura
activitatea. Avem, înclusiv, solicitări de
angajare din afara localităţii, atât în ceea
ce priveşte personalul medical superior
specializat, cât şi în ceea ce priveşte per-
sonalul sanitar mediu şi auxiliar, adică
asistente medicale, infirmiere şi aşa mai
departe. Deocamdată, nu se pune pro -
blema lipsei de personal pentru unitatea

medicală”, ne-a mai explicat edilul. 

Denumire oficială 

Reprezentantul autorităţii locale
cunoaşte mai bine decât oricine impor-
tanţa unităţii medicale, motiv pentru
care chiar şi detaliile denumirii ei au fost
luate în considerare. „În urmă cu mai
multe luni, era discuţia ca spitalul să fie
redeschis ca secţie exterioară a Spitalu-
lui Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Totuşi,
având în vedere că unitatea deserveşte
peste 60000 de locuitori din toată Valea
Cricovului, am decis să concepem so-
licitarea de redeschidere pentru spital de
sine stătător, nu ca Centru de Sănătate,
cum era atunci când funcţiona, ci sub
denumirea pe care o ştie toată lumea,
Spitalul Orăşenesc Urlaţi”, ne-a mai
spus Marian Măchiţescu. 

Servicii medicale de toate 
categoriile

Structura unităţii medicale este un
alt aspect care a trebuit pus la punct de
către autorităţile locale. „Am discutat să
funcţioneze cu trei secţii mari: Boli In-
terne, Chirurgie şi Pediatrie, conform
nevoilor medicale ale populaţiei din
zonă. Secţia de Pediatrie şi Maternitate
vor fi mutate în spitalul din centru, iar în
locaţia unde funcţionau aceste departa-
mente va fi amenajat, cu sprijinul
Primăriei, un centru de fizioterapie cu
50 de paturi. Este propunerea noastră
pe termen lung, după ce se va re-
deschide spitalul şi vom relua acolo ac-
tivitatea. Policlinica unităţii medicale va
funcţiona, de asemenea, la capacitate
maximă, cu toate cabinetele de care este
nevoie, de la Obstetrică-Ginecologie,
ORL, Oftalmologie, Dermatologie, Car-
diologie, vrem să aducem şi Psihiatrie,
astfel încât la unitatea medicală să se
poată întocmi şi fişele medicale pentru
permisul de conducere şi pentru anga-
jare. Este o necesitate pentru populaţie

din zonă care nu are astfel de servicii,
dar şi o modalitate de a atrage fonduri
pentru spital”, ne-a mai precizat pri-
marul oraşului Urlaţi. Când va fi re-
deschis, centrul medical va deţine şi
departamente de Radiologie şi Labora-
tor, servicii pentru care bolnavii din lo-
calităţile învecinate erau nevoiţi să
deplaseze zeci de kilometri până la cel
mai apropiat spital din Ploieşti. 

Remember

Centrul de Sănătate Urlaţi a fost în-
chis la începutul lunii aprilie a anului
2011, când, printr-o Hotărâre de Gu-
vern, a încetat finanţarea unităţii medi -
cale de către Casa Naţională de
Asigurări de Sănătate. Închiderea spi-
talului a fost urmată de un miting de
protest din partea locuitorilor oraşului,
la care au participat primarii tuturor lo-
calităţilor aflate în apropierea Urlaţiului,
deservite de către unitatea medicală. De
atunci, autorităţile locale au încercat din
răsputeri obţinerea acordului ministerial
pentru redeschiderea centrului spita -
licesc, însă fără niciun rezultat. Abia la
începutul acestui an, reprezentanţii Mi -
nis terului Sănătăţii au acceptat că mă-
sura de suspendare a activităţii medicale
în acest caz a fost eronată, în condiţiile
în care Spitalul Urlaţi deserveşte peste
60 000 de locuitori, în el s-au investit
peste 600 000 de euro, iar alte unităţi
medicale fără sediu propriu şi susţinere
financiară de la bugetul local au fost
lăsate să funcţioneze. Dacă Guvernul va
emite o hotărâre de redeschidere a
unităţii medicale, unitatea medicală este
pregătită să funcţioneze chiar de a doua
zi. 

REDESCHIDEREA SPITALULUI URLAŢI
Marian Măchiţescu, primarul oraşului Urlaţi: 

„În două luni, spitalul va fi funcţional”
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Titlu

Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de echipa-
mente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”

DATA PUBLICĂRII: 01.08.2012

1.Număr de referinţă: Cod SMIS 29407
2.Data lansării proiectului: 17.07.2012
3.Finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării

mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul major de intervenţie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntre-
prinderilor”.

4.Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
5.Organism Intermediar:  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia
6.Alte informatii: S.C. DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în Urlaţi, str. 1 Mai, nr. 66, bloc 75,

scara B, etaj 4, ap. 30, judeţul Prahova, în calitate de beneficiar, anunţă semnarea contractului de finanţare a
proiectului „Creşterea competitivităţii societăţii DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L. prin achiziţionarea de
echipamente pentru fabricarea produselor farmaceutice din tifon”, numărul: 3244/16.07.2012, ce se va imple-
menta în localitatea Urlaţi, judeţul Prahova.

Obiectivul general al proiectului este creşterea productivităţii şi a competitivităţii economice a S.C.
DELTAROM DISTRIBUTION S.R.L, în vederea consolidării şi dezvoltării durabile a sectorului productiv în
domeniul produselor parafarmeceutice.

Obictivele specifice sunt: creşterea cifrei de afaceri cu 5% în termen de 6 luni de la finalizarea proiectului şi
crearea unui număr de 7 locuri de muncă permanente, în primul an de la finalizarea implementării proiectului.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 1.224.779,00 lei din care finanţarea nerambursabilă este
de 836.000,00 lei şi valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului, de 388.779, 00 lei.

Proiectul va fi derulat în localitatea Urlaţi, pe o perioadă de implementare de 10 luni, în perioada 17 iulie
2012 – 16 aprilie 2013.

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect se pot obţine de la domnul PETRE Claudiu, Man-
ager de proiect, telefon - 0723 100 778, fax - 0244 271 668, e-mail - claudiu.petre@berteea.ro.

Notă: „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau
a Guvernului României”

*Precizia Breaza - Caraimanul
Buşteni 3-2 (1-0)

Marcatori: Bogdan Cazan (23),
Aurel Bădărău (57), Marius Dumitru
(89)/Dragoş Arsu (55), Vasile Plumb
(90+2).

Arbitri: Mihai Safta
(Iordăcheanu) - Louis Oprescu,
Adrian Niţă (ambii din Ploieşti). Ob-
servator: Mihail Ionescu (Ploieşti).

*Petrolistul Boldeşti - Chimia
Brazi 1-2 (0-1)

Marcatori: Răzvan Bădu (90-
penalti)/Florin Dumitru (11), George
Bencea (89).

Arbitri: Viorel Căunei (Plopeni) -
Sergiu Târgşoreanu (Târgşorul Nou),
Andrei Ionuţ Dan (Ploieşti). Obser-
vator: Marian Deaconu (Ploieşti).

*CSM Câmpina - Avântul
Măneciu 2-1 (0-1)

Marcatori: George Bridinel (62,
63)/Alexandru Bobeică (15).

Arbitri: Ionuţ Neagu (Poienarii
Apostoli) - Valentin Dumitru
(Gherghiţa), Ciprian Geambazu
(Buşteni). Observator: Ion Mihai
(Ploieşti).

*CS Păuleşti - CS Blejoi 1-1 (1-
1)

Marcatori: Ciprian Neacşu
(38)/Liviu Chiriţă (7)

Arbitri: Alin Gheorghe (Ploieşti)
- Nicolae Dobre (Colceag), Mircea
Rusu (Bertea). Observator: Tudor
Negoiţă (Ploieşti).

*CSO Plopeni - CS Băneşti-
Urleta 4-2 (3-1)

Marcatori: Radu Huza (11, 36,
88), Andrei Puiuleţ (19)/Iulian

Budileanu (45, 72).
Arbitri: Adrian Illyeş (Ploieşti) -

Alexandru Dorin Călin (Râfov),
George Anastase (Coslegi). Obser-
vator: Vasile Radu (Ploieşti)

*AFC Brebu - Unirea Urlaţi 0-2
(0-2)

Marcatori: Cosmin Elisei (12),
Valeriu Aristan (35).

Arbitri: Emil Bozieru (Băicoi) -
Gabriel Brăilă, Mihai Vizitiu (ambii
din Ploieşti). Observator: Stelian
Achimescu (Ploieşti).

*Voinţa Vadu Părului - AS
Ploieşti 0-5 (0-2)

Marcatori: Aurel Stan (27, 52),
Cristian Bălan (42), Costin Ene (54-
penalti), Ionuţ Grigore (73).

Arbitri: Ovidiu Petre Oprea -
Emil Andrei Mateescu, Diana Bianca
Florea (toţi din Ploieşti). Observator:
Pavel Roşală (Ploieşti). 

*Progresul Drăgăneşti - CS Cep-
tura 3-0 (1-0)

Au marcat: Claudiu Tudor (20-
penalti, 48), Cristian Iacob (68-auto-
gol).

Arbitri: Mihai Amorăriţei - Rox-
ana Bănăseanu, Ştefan Călăraşu (toţi
din Câmpina). Observator: Traian
Notaru (Ploieşti).

*Brădetul Ştefeşti - Astra II
Ploieşti 1-1 (1-0)

Au marcat: Gabriel Solomon
(25)/Petre Dinicu (72).

Arbitri: Laurenţiu Piciu - Octa-
vian Ciorescu, Gabriel Enache (toţi
din Ploieşti). Observator: Silviu
Crângaşu (Ploieşti).

Liga A Prahova - Etapa I

După un campionat
judeţean încheiat pe locul
al unsprezecelea, Clubul
Sportiv Unirea Urlaţi
porneşte la drum cu forţe
noi, dar şi cu pretenţii pe
măsură. „Obiectivul nostru
este să ajungem în Divizia
C”, ne-a declarat finanţa-
torul clubului, Ion Mihai. 

Echipa de fotbal Unirea
Urlaţi revine, în noul cam-
pionat, cu toată încrederea
şi cu forţe proaspete. După
ce a încheiat vechiul cam-
pionat pe locul al un-
sprezecelea, atât jucătorii
cât şi conducerea Clubului
Sportiv din Urlaţi sunt con-
vinşi că în acest sezon au
mai multe şanse de pro-

movare. Mai ales că şi baza
sportivă a fost finalizată, iar
în prezent, condiţiile de
antrenament sunt dintre
cele mai bune din judeţ.
„Obiectivul nostru princi-
pal este acela de a ajunge
pe prima scenă fotbalistică
din Divizia C. Cu ajutorul şi
implicarea autorităţilor lo-
cale, vom ajunge să fim pe
primele locuri. Din acest
motiv, jucătorii se întâlnesc
de trei ori pe săptămână şi
tratează antrenamentele cu
toată seriozitatea”, ne-a de-
clarat Ion Mihai, finanţa-
torul clubului. „Am reuşit
să aduc nouă dintre cei mai
experimentaţi jucători de la
Prahova Tomşani la Urlaţi,

care au evoluat atât în Di-
vizia B cât şi în A. Am şi
obţinut, până acum, primul
rezultat favorabil, la meciul
cu AFC Brebu, câştigând
cu scorul de 2-0. Ne
aşteaptă, în acest weekend,
un meci cu Plopeniul, pen-
tru care suntem pregătiţi.
Eu mizez pe scorul de 2-0
până la pauză. Unirea
Urlaţi este o echipă unită,
de profesionişti, de jucători
care se cunosc foarte bine
între ei şi au jucat foarte
bine împreună, aşa că
avem încredere în echipa
noastră omogenă şi exper-
imentată”, a încheiat Ion
Mihai. 

CLUBUL SPORTIV UNIREA URLAŢI
Ion Mihai, finanţator: „Avem încredere în echipa noastră care este
omogenă şi experimentată!”

COMPONENŢA 
LOTULUI

Portari: 
Alexandru Catană, Radu

George

Jucători:
Gheorghe Ghiţă, Nicolae

Ghiţă, Valentin Iordache,
Florin Dorişor, Marian 
Tătaru, Gheorghe Bărăgan,
Valeriu Aristan, Valentin
Iacob, Andrei Ciobanu, 
Bogdan stroe, Cosmin elisei,
Daniel Suditu, Alexandru 
Andrei, Adrian Vulpe,
Roberto Rob, Fabian
Petculescu, Ion Ionică
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Cea mai mare pierdere din ul-
timul an a fost, pentru locuitorii oraşu-
lui Urlaţi, închiderea spitalului din
urbea lor. Lipsa asistenţei medicale de
specialitate, faptul că oamenii erau
nevoiţi să parcurgă zeci de kilometri
până la prima unitate medicală şi di-
ficultatea prin care primeau ajutor de
urgenţă, Serviciul de Ambulanţă fiind
foarte aglomerat, toate acestea nu vor
fi uitate cu uşurinţă de locuitori. Unii
dintre ei ne-au povestit cât de greu le-
a fost fără spitalul din localitate şi ne-
au spus că singura lor dorinţă în
dezvoltarea oraşului este redes chi -
derea spitalului. Oamenii susţin efor-
turile primarului de a redeschide
unitatea medicală şi aşteaptă cu
nerăbdare rezultatul final, mai ales
acum, după ce comisia de la Minis-
terul Sănătăţii a concluzionat că Spi-
talul Urlaţi este cea mai modernă
unitate din ţară care fusese închisă de
fostul Guvern. Acum sunt semne de
bine că, în câteva luni, unitatea se va
redeschide, spre bucuria tuturor
cetăţenilor.

Ionuţ Răzvan Vitioreanu, 42 de ani: 

„Oraşul s-a îmbunătăţit mult în ultimii
ani. A fost băgată canalizare nouă pe
străzile unde acest lucru era necesar, au
montat noi conducte de apă acolo unde
trebuia, dar au fost schimbate şi con-
ductele de gaze. Singurul lucru de care
mai avem nevoie este spitalul, dar acesta
nu depinde de primar, ci de mai sus, de
Ministerul Sănătăţii. Primarul şi-a făcut
datoria de a demonstra celor de mai sus
câtă nevoie avem noi, oamenii din oraş,
dar şi ceilalţi, din împrejurimi, de spital,
dar acum decizia aparţine altora şi
sperăm că ei ţin cont de noi. Avem
nevoie urgentă de redeschiderea spitalu-
lui, pentru că multă lume este bolnavă şi
nu are cum să ajungă la Ploieşti altfel

decât cu Ambulanţa, iar pentru Salvare
plătim, dacă nu suntem consideraţi ur-
genţe ”. 

Mircea Fieraru, 70 de ani:

„Oraşul este unul mulţumitor, curat
şi liniştit. Este ideal pentru noi, cei care
am trăit aici de zeci de ani. Însă, de când
s-a închis spitalul, viaţa noastră nu mai
este la fel. Sunt multe persoane bolnave,
printre care mă număr şi eu şi care avem
nevoie de acest spital. Noi, ca oameni,
am făcut tot ce era omeneşte posibil: am
ieşit în stradă ca să cerem redeschiderea
spitalului, am vorbit la Primărie să re-
deschidă spitalul, am votat cu aceia care
ne-au promis redeschiderea lui, dar nu s-
a întâmplat nimic până acum. Şi nu este
vorba numai de mine, ci şi de faptul că
am trei nepoţi care au nevoie de asistenţă
medicală. Nu putem să ajungem de
fiecare dată la Ploieşti cu Ambulanţa pen-
tru că suntem nevoiţi să plătim trans-
portul până acolo! Ce se întâmplă dacă
nu avem bani? Aici era mai uşor:
mergeam la spitalul nostru şi gata! Eu
sunt de acord să dăm câte trei-patru sute
de mii de lei lunar ca să avem spital aici,
în Urlaţi, să putem să aducem înapoi şi
doctorii şi să funcţioneze tot ce aveam
acolo! Am auzit, în ultima vreme, că vor
să îi dea drumul, din nou. Ar fi cel mai
bun lucru care s-a întâmplat în localitatea
noastră de ani întregi!”

Maria David, 56 de ani: 
„Cel mai mult îmi place la Urlaţi că

găsim de toate aici, inclusiv bănci, CAR-
uri, toate instituţiile de care avem nevoie.
Este un orăşel mic, frumos, curat, iar pri-
marul este de nota 10 pentru că mereu
aud că a făcut cutare, a făcut cutare. Oa-
menii vorbesc şi nu iartă dacă nu faci,
dar, despre el, aud de la multă lume lu-
cruri de bine. Din păcate, acum un an s-
a închis spitalul din oraş. Eu stau la
Albeşti, la patru kilometri de Urlaţi, însă şi
noi beneficiam de spitalul acesta, ca toate
comunele de pe la munte şi din jurul
oraşului. Ne lipseşte foarte mult spitalul!
Ar fi extraordinar să îl redeschidă pentru

că este în joc viaţa oamenilor bolnavi
grav de aici. Nimeni nu le oferă asistenţă

medicală mai bună decât le ofereau doc-
torii de aici. Era aproape şi oamenii erau
mulţumiţi. Sperăm şi noi, din localităţile
învecinate, să îi dea drumul cât mai re-
pede!”

Maria Dragnea, 32 de ani: 
„Cel mai mult îmi place în oraşul

Urlaţi liniştea! Este cea mai mare binecu-
vântare! Eu vin din Bucureşti, un oraş
cosmopolit, să zicem, când am venit aici,
am crezut că am venit în sălbăticie, la
modul pozitiv. Cu toate acestea, oraşul
trebuie îmbogăţit în continuare! Iar
oprimul pas este redeschiderea spitalului
din localitate, pentru că nu poţi avea un
oraş modern fără unitate medicală. Sănă-
tatea oamenilor este mai importantă
decât aspectul urbei, deşi eu mi-l imag-
inez ca pe unul dintre orăşelele nemţeşti,
cochet, cu căsuţe mirifice, cu grădini
pline de flori, cu alei, iar aici nu văd aşa

ceva. Şi am mai aflat că este nevoie de
locuri de muncă pentru tineri. De-
schizându-se spitalul, ar mai putea fi cre-
ate noi joburi, pentru că este chinul mare
să faci naveta la Ploieşti sau chiar la Bu-
cureşti”. 

Luminiţa Sanda, 51 de ani: 
„Îmi place aici pentru că este un oraş

liniştit, în care te simţi sigur când ieşi pe

stradă, nu ca în oraşele mari. Apoi este
un oraş curat, spre deosebire de alte lo-
calităţi, şi bine ar fi dacă toţi locuitorii ar
păstra curăţenia ca acum. Ba chiar pot
spune că există şi câteva locuri de muncă,
în urbea noastră mică. Însă primul lucru
de care ar trebui să se ocupe cei care con-
duc oraşul este spitalul. Avem nevoie să îl
redeschidă! Dacă s-ar da drumul la uni-
tatea sanitară, ar fi şi mai multe locuri de
muncă... Oamenii au nevoie de spital,
pentru că sunt mulţi bătrâni bolnavi şi
multe familii cu copii, şi este un pas
înapoi ca aceste generaţii să nu benefi-
cieze de spital”. 

Ana Ştefan, 53 de ani: „De peste 30
de ani locuim în Urlaţi şi ne-am obişnuit!
Nouă ne place aici şi am văzut că, de-a
lungul timpului, s-a mai şi făcut ceva pen-
tru localitate, mai ales în ultimii ani.
După părerea mea, însă, dincolo de
necesitatea unor parcuri şi locuri de joacă
şi zone verzi, cred că prioritară este re-

deschiderea spitalului. Ştiu că nu depinde
de primărie, ci de alţi factori de decizie,
de mai sus, însă nu poţi lăsa o zonă cu
60.000 de suflete fără singurul spital care
le salva viaţa în caz de ceva! Ar fi bine să
vedem că funcţionează şi asta cât mai re-
pede, pentru că oamenii atât din oraş, cât
şi din afara lui au nevoie de medicii care
lucrau aici, au nevoie de serviciile medi -
cale şi de internare aproape de casă”. 

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ 

Cum v-aţi descurcat un an fără spital? 



Durerea puternică în
piept, care radiază înspre
umeri, poate fi un semn al
crizei de inimă. Cel mai
frecvent, bărbaţii au astfel
de probleme. Află care sunt
simptomele îngrijorătoare.

Arterele sunt vasele care ali-
mentează inima cu sânge, cu 
oxi gen şi cu nutrienţii esenţiali.
Când una sau mai multe artere
sunt blocate, există riscul de a
face o criză cardiacă sau, mai în-
grijorător, un atac cerebral. De
regulă, arterele se înfundă din
pricina depunerilor de plăcuţe
de aterom (depuneri grăsoase).

Medicii afirmă că bărbaţii
sunt mai predispuşi la astfel de
depuneri, bolile cardiovasculare
fiind întâlnite tot mai des la băr-
baţii care au depăşit vârsta de 40
de ani. Stresul, alimentaţia
nesănătoasă, în care grăsimile
sunt ridicate la rang de cinste şi
stilul de viaţă sedentar sunt
numai câteva dintre cele mai
cunoscute cauze care duc la
apariţia crizelor de inimă.

Femeile se confruntă cu
aceste maladii mai mult după ce
ajung la menopauză, în general
după ce ating vârsta de 50 de
ani, în principal pentru că atunci
nu mai sunt protejate de hor-
monii sexuali specific feminini.

Durerile în piept, 
asociate cu transpiraţie

rece

O criză cardiovasculară se
manifestă prin dureri puternice
la nivelul toracelui, extinzându-
se mai apoi spre umeri şi spre
braţul stâng. Din această cauză

apare respiraţia greoaie, iar
buzele şi unghiile capătă o cu-
loare vineţie. 

Alte simptome care indică o
criză cardiacă sunt starea de rău
generală, presiune, greutate,
balonare, arsuri, strângere în
zona pieptului (gheară), stare de
leşin, dureri la nivelul gâtului şi al
maxilarului, transpiraţie rece,
paloare, stare de vomă, de indi-
gestie, frică, anxietate. 

În cazul crizei de inimă,
arterele nu se sparg, ci se
formează cheaguri care taie ali-
mentarea cu sânge, ducând la
„moartea” muşchilor inimii, fiind
afectată toată inima, nu doar o
parte din ea. Inima controlează
circulaţia tuturor părtilor corpu-
lui, aşa că, în cazul unui atac de
cord, va fi afectat întregul organ-
ism. 

Ce trebuie să faci ca s-o
depăşeşti

Poate să nu fie vorba despre
o criză cardiacă, dar atunci când
simţi o durere intensă în piept
apelaţi urgent la 112, unde servi-
ciul de ambulanţă va veni să vă
acorde primul ajutor. 

Medicii recomandă să se
facă, pe cât posibil, un minimum
de efort care să includă ridicări
sau alungiri de picioare şi de
mâini, pentru a se stabiliza tensi-
unea arterială.

Când memoria ne face
probleme dăm vina pe stres
şi pe oboseală. Există, însă,
câteva semne care ne trimit
la medic pentru a verifica
dacă există, sau nu, motive
de îngrijorare.

„Un om care nu este socia-
bil, nu vorbeşte mult, petrece
mult timp singur sau se pen-
sionează şi pierde legătura cu
societatatea are şanse mari să
se degradeze psihic”, susţin spe-
cialiştii de la Spitalul „Bagdasar
Arseni”, din Bucureşti. Proble -
mele de memorie nu apar doar
la persoanele în vârstă. Stresul,
oboseala, circulaţia cerebrală
proastă provoacă sunt doar
câteva motive care provoacă
tulburări de memorie la vârste
din ce în ce mai mici. 

Verificaţi-vă memoria

Iată două teste simple prin
care puteţi verifica pe loc dacă
aveţi sau nu probleme cu
memoria. 

Testul cartonaşelor

Aveţi nevoie de 12 car-
tonaşe sau cărţi de joc, dar care
să formeze perechi, două câte
două. Amestecaţi-le, aşezaţi-le
cu faţa în jos, după care în-
toarceţi una câte una.

În momentul în care s-au
format perechi, acele cartonaşe
ies din joc. Aveţi nevoie de
mare atenţie şi de memorie
vizuală pentru că nu aveţi voie
să întoarceţi cartonaşul de două
ori. Îngrijoraţi-vă dacă greşelile
sunt repetate.

Testul ceasului

Cum vă ajută un ceas să vă
testaţi memoria? Este un joc
uşor şi distractiv, pe care-l puteţi
juca şi împreună cu copilul
vostru. Desenaţi pe o coală de
hârtie un ceas, iar pe marginea
lui orele. Partenerul de joc alege
o oră, iar cel care are creionul
în mână desenează limbile cea-
sului care arată ora respectivă.
Este foarte important ca
răspunsul să vină repede, in-
stinctiv, fără a vă uita la orele de
pe marginea ceasului. Trebuie
să vă puneţi semne de întrebare
dacă nu aţi desenat bine limbile
ceasului, respectiv cea scurtă să
arate ora şi cea lungă, minutele.

Sfaturi pentru prevenire

Dacă aţi observat că aveţi
probleme cu ţinerea de minte,
este bine să începeţi să rezolvaţi
această problemă. Iată câteva
recomandări ale specialiştilor în
psihologie, care vă vor ajuta să
depăşiţi impasurile de memo-
rie. 

1. Fiţi activi social! Întâlniţi-
vă cu prietenii, socializaţi, ieşiţi
din casă şi propuneţi prietenilor
diverse acţiuni, întruniri,
subiecte de discuţii sau activităţi
în aer liber. Socializarea este
modul principal de menţinere
activă a minţii. 

2. Atenţie la dietă! Abordaţi
un regim alimentar echilibrat,
care nu conţine grăsimi, tutun,
alcool. Fructele şi legumele
ajută la vitaminizarea organis-
mului, asigurând creierului nu-
trienţii necesari pentru a
funcţiona normal. 

3. Exersaţi-vă zilnic memo-
ria! De exemplu: ţineţi minte
numere de telefon, rezolvaţi re-

busuri, jucaţi jocuri distractive
cu copiii. Nu lăsaţi creierul să
lenevească: în loc să vă uitaţi la
televizor, mai bine citiţi o carte,
o revistă sau încercaţi să re-
zolvaţi diverse probleme dis-
tractive. 

4. Faceţi zilnic 30 de minute
de exerciţii cardiovasculare
(mers rapid, ciclism, înot). Dacă
vârsta vă împiedică, încercaţi
măcar o plimbare de 20 de
minute, zilnic. Face minuni!

5. Dormiţi 7-8 ore neîntre-
rupt în fiecare noapte. Un creier
obosit nu are nici memorie
bună!

6. Întrebaţi medicul dacă
este cazul să vă recomande su-
plimente alimentare, care îm-
bunătăţesc circulaţia sangvină,
atât de importantă în procesul
de memorare. Unele plante au
efect protector asupra vaselor
de sânge şi a sistemului nervos,
ajutând la menţinerea sau
creştere performanţelor men-
tale. Printre acestea: Gingo
Biloba, merişorul, salvia, ana-
sonul, păpădia şi rozmarinul. 

Îngrijoraţi-vă dacă...

... Aţi observat că, de mai
multă vreme vă scade atenţia,
apare dezorientarea, aveţi
ameţeli, vârtejuri de dimineaţă,
vi se întâmplă frecvent să uitaţi
unde aţi vrut să ajungeţi sau ce
aţi vrut să faceţi cu o secundă în
urmă, uitaţi ce aţi vrut să
spuneţi chiar în mijlocul ideii,
aveţi tulburări de somn? Este
cazul să cereţi părerea unui spe-
cialist, pentru că aceste sim-
tome ar putea ascunde o
afecţiune mult mai gravă decât
o simplă lenevire a memoriei. 
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Să iei medicamente, nu
este atât de uşor precum pare,
mai ales pe măsură ce înain-
tezi în vârstă. Cele mai multe

probleme pot apărea la per-
soanele de vârsta a treia, din
diferite cauze.

Bătrânii sunt nevoiţi să re-
curgă zilnic la medicamente, ori
pentru a ţine sub control bolile
bătrâneţii, care sunt mai multe şi
mai apăsătoare, ori pentru a pre-
veni înrăutăţirea stării de sănătate
din cauza unor boli mai vechi.

Riscuri

În primul rând, dacă nu sunt
luate la timp şi în doza corectă,
medicamentele nu îşi vor mai
face efectul. De aceea, este bine

ca orice persoană vârstnică să
aibă un carneţel în care să-şi
noteze ora şi medicamentul pe
care trebuie să-l ia. Mai grav,
vârstnicii pot lua mai multe
medicamente o dată şi pot
ajunge la supradoză, lucru care
va avea grave efecte secundare.
Dacă sunt încurcate, medica-
mentele pot da alergii sau intoxi-
caţii.

Medicamente, doar cu re-

comandarea medicilor

Medicamentele pentru cal-
marea durerilor şi cele antiin-

flamatorii, pe care de obicei vârst-
nicii le iau singuri de la farmacie,
pot să dea reacţii adverse
bătrânilor. Unele componente
din aceste pastile dau dureri de
cap, ameţeli, insomnie. De aceea,
este indicat să fie luate numai la
recomandarea medicului.

Soluţii pentru când 

refuză ajutorul

În general, în asemenea situ-
aţii, bătrânii refuză ajutorul. Nu-l
acceptă nici pe cel al copiilor, nici
pe al nepoţilor, dar nici pe cel al
infirmierelor, atunci când sunt în

spital. De aceea, este foarte im-
portant modul în care le este
acordat ajutorul. Întotdeauna un
zâmbet şi multă răbdare te vor
ajuta. Şi întotdeauna să-ţi faci
timp să-i dai un telefon sau să-i
faci o vizită „întâmplătoare“ la ora
când trebuie să ia medicamentul.

Atenţie! 

Atunci când se află sub trata-
ment, este important ca un vârst-
nic să nu consume alcool, să se
odihnească suficient, să nu facă
efort şi mai ales să mănânce
sănătos. 

Ştiu bunicii cum să ia medicamentele? Ajutaţi-i!

Te lasă memoria? Uite ce ai de făcut! Cum recunoşti o criză
cardiacă
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Dacă treceţi prin oraşul
Urlaţi, nu uitaţi că este una
dintre localităţile cu un istoric
bogat, cu multe obiective tur-
istice unde aveţi ce vedea şi
pe care nu le veţi uita uşor. Vă
prezentăm care sunt aceste
atracţii şi de ce orice pra-
hovean ar trebui să le vadă
măcar o dată în viaţă. 

Monumentele istorice
aflate pe teritoriul oraşului
Urlaţi sunt Crucea lui Con-
stantin Şerban, Monumentul
memorial din piatră, Casa
Domnească din viile Brân-
coveanului, Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnu-
lui”, Biserica Galbenă „Sf.
Nicolae şi Sf. Dumitru”, Com-
plexul Bellu, Schitul „Sf.
Maria” – Cricov, cunoscut sub
numele de Mânăstirea Jer-
călăi, Puţul Frumos şi Monu-
mentul eroilor din războiul
pentru întregirea neamului. 

Crucea lui Constantin
Şerban

Din 1655, se afla până nu
demult în curtea lui Dumitru
Bolgiu din Valea Urloi, locali-
tate componentă a oraşului.
În prima parte a anului 2002,
ea a fost adusă în lapidariul
Muzeului de Istorie şi Arhe-
ologie Prahova din Ploieşti.

Monumentul memorial
din piatră

Monumentul care are 388
de centimetri înălţime a fost
ridicat de Constantin Şerban
(1654-1658) în urma unei vic-
torii, după cum arată in-
scripţia de pe piatră:
„Văzându slugile noastre
dărăbanţi, seime(ni) sculându-
se cu vrăju(mă)şie asupra
domniei mele, (...) i-am biruit
şi am făcut ace(a)stă cruce şi
acest puţu”. 

Dacă inscripţia principală
se conservă în condiţii bune,
care au permis citirea ei, o a
doua inscripţie, foarte ştearsă,
indescifrabilă astăzi, aflată pe
faţa laterală dreapta a stâlpu-
lui, cuprindea, se pare, data
ridicării monumentului, nu-
mele ispravnicului şi poate şi
alte amănunte. La aproxima-
tiv 100 de metri nord-vest de
locul unde era amplasat mon-
umentul, se află un puţ făcut
în anul 1920 (sec. XX). 

Casa Domnească din viile
Brâncoveanului

Casa Domnească este 
si tu a tă în localitatea compo-
nentă Valea Crângului. Con-

strucţia ar fi una din reşed-
inţele vremelnice ale lui Con-
stantin Brâncoveanu. Este
ampalasată în mijlocul fos-
telor vii care se întindeau,
după informaţiile locului, pe
vreo 10 hectare, într-un punct
de unde se putea supraveghea
întreaga Vale a Cricovului
Sărat. În cronici se povesteşte
că „toamna, la culesul viilor,
domnul obişnuia să
zăbovească prin vii câteva zile
(bunăoară se ştie că în
toamna lui 1705 domnul vine
la viile sale de la Scăeni, unde
stă 5-6 zile)”, iar „în 1711, deşi
primise poruncă din partea
vizirului să se oprească la
Gherghiţa, în gura Urlaţilor la
Albeşti, s-au mutat, stabilind
aici tabăra militară”. În
apropierea viei, în cartierul
Mărunţiş, se află două cruci
de piatră de pe vremea lui
Brâncoveanu, declarate mon-
umente memoriale între timp. 

Construcţia, compusă din
subsol şi parter înălţat, a
servit drept locuinţă şi cramă.
Subsolul (folosit pentru tes-
cuirea strugurilor, prepararea
şi depozitarea vinurilor şi a
uneltelor viticole) este accesi-
bil doar din exterior. Una din
pivniţe nu este situată sub
parter, ci sub terasa clădirii, o
parte întinzându-se şi sub
pământ. Din această pivniţă
porneşte un tunel cu
înălţimea de 180 de cen-
timetri şi lăţimea de 70 de
centimetri. Parterul cuprinde
zece încăperi de locuit, cu
holuri şi un pridvor acoperit,
susţinut de stâlpi din lemn şi
arcade. Pereţii clădirii sunt din
cărămidă tencuită (interiorul
pivniţei netencuit). În aripa
stângă, pereţii sunt căptuşiţi,
la exterior, cu piatră cioplită.
Grosimea pereţilor la parter
este de 45 de centimetri, iar la
pivniţă de 80 de centimetri.
La faţadă, clădirea benefici-
ază de două contraforturi ma-
sive. Construcţia îşi păstrează,
în mare parte, forma origi-
nală, intervenţiile ulterioare
fiind mai evidente în aripa
stângă şi la pivniţă. Stilul con-
strucţiei este vădit popular.
După cutremurul din 1977,
edificiul a necesitat reparaţii.
În prezent adăposteşte un
cămin de nefamilişti, fapt care
îi ridică riscul de degradare.

Biserica de lemn
„Adormirea 

Maicii Domnului”

Biserica de lemn
„Adormirea Maicii Domnu-

lui” se află în localitatea com-
ponentă Valea Seman. Monu-
ment de arhitectură, a fost

ridicat în 1753. În naosul şi al-
tarul lăcaşului sunt cupole oc-
togonale, realizate din
panouri curbe, iar peste
pronaos se ridică o turlă
hexagonală. Arcadele care
despart naosul de pronaos
sunt cioplite artistic, consolele
sunt realizate sub formă de
cap de cal, din lemn de stejar,
nemaiîntâlnite în partea es-
tică a Munteniei. În 1938,
lăcaşului i s-a adăugat un prid-
vor închis. În patrimoniul bis-
ericii, se păstrează tâmpla cu
şase icoane mari, trei uşi îm-
părăteşti, 12 icoane mici, plus
un crucifix, sculptate în lemn
şi pictate în tempera de
meşterii Mihail şi Stancu Zu-
gravu, în 1791, din vechea
şcoală populară a secolului al
XVIII-lea.

Biserica Galbenă 
„Sf. Nicolae şi 
Sf. Dumitru”

Biserica Galbenă se află
în cartierul Arioneştii Noi.
Este un monument de arhi-
tectură  înălţat în 1761, de
către boiernaşul Stan
Urlăţeanu. Denumirea de
Galbenă a dobândit-o de la
culoarea în care a fost zu-
grăvită şi care, în limbajul
heraldic, semnifică înţelep ciu -
ne. Iniţial, biserica a fost o

mânăstire. În 1888, fresca 
ini  ţi ală a fost acoperită de pic-
tura în ulei executată de 
Gheor ghe Tattarescu, tâmpla
fiind pictată cam în acelaşi
timp de C. Lecca (1810-1887)
şi de Mişu Popp (1827-1892).
În 1938, prin grija lui N.
Iorga, s-au scos la lumină, de
sub pictura lui Tattarescu,
frescele primare. 

Complexul Bellu

„Conacul Bellu” este un

monument reprezentativ pen-
tru arhitectura veche
românească şi a făcut parte
dintr-un complex arhitectonic
ce datează de la jumătatea
secolului al XIX-lea. Celelalte
clădiri ale complexului nu au
rezistat în timp. Monument cu
numeroase elemente arhitec-
tonice împrumutate de la casa
ţărănească din zona Cricovu-
lui Sărat, Conalul Bellu are un
foişor de intrare construit
după modelul turlei-clopotniţă
a Vărbilei. Conacul avea 24
de încăperi dispuse pe două
nivele, operă a meşterului
zidar Barbu Bezdedeanu de
pe la mijlocul sec. al XIX-lea.
O mare parte a complexului a
fost afectată în cutremurul din
1977. 

În clădirea care se mai
păstrează, a luat fiinţă, în
1953, un muzeu eclectic cu o
bogată colecţie etnografică
(port popular din zona
Cricovului Sărat, ţesături, ce-
ramică, unelte), covoare
româneşti din sec. al XIX-lea,
coloane şi capiteluri, chenare
de uşi şi ferestre sculptate în
piatră, din veacurile XVII-
XVIII, cărţi rare în ediţii de
lux, picturi din sec. al XIX-lea,
faianţă, mobilier de stil din
diferite epoci, artă orientală
(vase şi stampe japoneze,
vase de aramă orientale), iar
la subsol, din iunie 1971, se
regăseşte o interesantă şi cu -
prin zătoare secţie de „Prac-
tica viticulturii în podgoria
Dealu Mare”.

Mănăstirea Jercălăi

Schitul „Sf. Maria” -
Cricov cu biserica de lemn,
monument de arhitectură, a
fost construit în 1731, de către
meşteri populari, în satul
Luieriu (Mureş). După un
timp, bisericuţa a fost demon-
tată şi transportată la Topliţa
(Mureşului). Remarcată de
Regina Maria, a fost mutată,
de aici, la Bran, în 1928. În
sfârşit, în septembrie 1956,
lăcaşul de închinăciune face
ultimul drum, de la Bran la
Jercălăi-Urlaţi, unde a fost in-
stalat pe temelia unei biserici
năruite, care, se pare că, 

fu sese ridicată în timpul dom-
niei lui Radu I (cca. 1377-cca.
1383) şi din care nu ar mai fi
„rămas decât o cruce de pia-
tră, marcând locul altarului”.
Crucea este durată în granit
(cu inscripţie slavonă) şi a fost
realizată prin 1698, la Feteşti-
Ialomiţa, de unde a fost adusă
la Jercălăi, tot în 1956, şi
plantată lângă bisericuţa tran-
silvană. 

Puţul Frumos

Puţul Frumos se află în
cartierul Valea Mieilor. Acest
monument etnografic a fost
reconstruit prin 1862, de
către localnicul A. Dumitru
Ştefan, cu colac din piatră
(rămas, pare-se de la vechiul
puţ), dotat cu roată şi fus fixa -
te pe doi stâlpi din lemn şi un
jgheab. Întreaga construcţie
este adăpostită de un mic
pavilion.

Crucea din piatră de

Istriţa 

A fost ridicată în vremea
domniei lui C. Brâncoveanu,
în perioada 1697-1698. 

Monumentul eroilor din

războiul pentru 

întregirea neamului

Statuia din bronz, aflată
în centrul oraşului, reprezintă
un ostaş (de 1,80 m.) cu
drapelul ridicat în curmeziş cu
mâna dreaptă ca simbol al
victoriei, iar stânga spri-
jinindu-se în ţeava puştii al
cărei pat atinge obeliscul de
forma unui trunchi de pi-
ramidă, instalat pe un soclu.
Ambele părţi ale monumentu-
lui sunt executate din piatră
albă şi au o înălţime de 5,50
m. La baza piedestalului, sunt
asamblate meplaturi din
bronz care reprezintă chipul
unificatorilor: Mihai Viteazul
şi Ferdinand I (faţă), atacul la
baionetă (stânga) şi acordarea
primului ajutor răniţilor
(dreapta). Deasupra celor
două efigii, câteva simboluri
din bronz reprezintă:
baionete, puşti, un stindard, o
cască şi frunze de laur, iar şi
mai sus inscripţia: „Eroilor
urlăţeni morţi în războiul pen-
tru întregirea neamului 1916-
1918”. 

Urlaţi, unul dintre oraşele în care aveţi ce vizita!



1 S † Cuv. Dionisie Ex-
iguul; † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi
Marta, mama sa (Începutul anului
bisericesc)

2 D Sf. Mc. Mamant; S.
Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constan-
tinopolului

Duminica a XIII-a după
Rusalii(Pilda lucrătorilor răi); Ap. I
Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI,
33-44; glas 4, voscr. 2

3 L Sf. Mc. Antim, Ep.
Nicomidiei; Cuv. Teoctist

4 M Sf. Mc. Vavila, Ep.
Antiohiei; Sf. Prooroc Moise

5 M † Sf. Proororia, tatăl
Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
(Post)

6 J † Pomenirea minunii
Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf.
Mc. Macarie

7 V Îna in teprăznu i rea
Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. So-
zont; † Cuv. Simeon şi Amfilohie de
la Pângăraţi (Post)

8 S (†) Naşterea Maicii
Domnului (Sâmbăta dinaintea
Înălţării Sf. Cruci)

9 D Sf. şi Drepţii părinţi
Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie
de la Vorona şi Cuv. Chiriac de la Ta-
zlău

Duminica dinaintea Înălţării Sf.
Cruci(Convorbirea lui Iisus cu
Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev.
Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3

10 L Sf. Mc. Minodora,
Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria
împărăteasa

11 M Cuv. Teodora din
Alexandria; Cuv. Eufrosin

12 M Sf. Mc. Autonom,
Macedonie şi Teodul (Odovania
Praznicului Naşterii Maicii Domnu-
lui) (Post)

13 J † Înainteprăznuirea
Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţit Mc. Cor-
neliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Pris-
lop

14 V (†) Înălţarea Sf. Cruci
(Post negru)

15 S †) Sf. Ier. Iosif cel
Nou de la Partoş; Sf. M. Mc. Nichita
Romanul (Sâmbăta după Înălţarea
Sf. Cruci)

16 D Sf. M. Mc. Eufimia;

Sf. Mc. Meletina
Duminica după Înălţarea Sf.

Cruci(Luarea Crucii şi urmarea lui
Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev.
Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6,
voscr. 4

17 L Sf. Mc. Sofia şi fiicele
sale: Pistis, Elpis şi Agapi

18 M Sf. Eumenie, Ep.
Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor

19 M Sf. Mc. Trofim, Sa-
vatie şi Dorimedont (Post)

20 J Sf. M. Mc. Eustatie şi
soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie
şi Teopist

21 V Sf. Ap. Codrat; Sf.
Prooroc Iona (Odovania Praznicului
Înălţării Sf. Cruci) (Post)

22 S †) Sf. Ier. Mc. Teo-
dosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinţit Mc.
Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin

23 D † Zămislirea Sf.
Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xan-
tipa şi Polixenia

Duminica a XVIII-a după
Rusalii(Pescuirea minunată); Ap. II
Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11;

glas 7, voscr. 5
24 L † Sf. M. Mc., întoc-

mai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie;
+Cuv. Siluan Athonitul

25 M Cuv. Eufrosina; Cuv.
Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de
la Radonej

26 M † Adormirea Sf. Ap.
şi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira; † Sf.
Voievod Neagoe Basarab (Post)

27 J †) Sf. Ier. Martir
Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat şi
Epiharia

28 V † Cuv. Hariton Mărt.;
Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen
(Post)

29 S Cuv. Chiriac Sihas-
trul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petro-
nia

30 D Sf. Mc. Grigorie Lu-
minătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Rip-
simia şi Gaiani

Duminica a XIX-a după
Rusalii(Predica de pe munte - iubirea
vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-
33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas
8, voscr. 6
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SEPTEMBRIE (30 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore


