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“Noul an ºcolar sã vã aducã
un plus de performanþã!”

“

Noul an ºcolar
îmi oferã prilejul de a
ura mult succes tuturor
elevilor ºi cadrelor didactice din oraºul
Urlaþi. Vã asigur cã vom
investi continuu în modernizarea unitãþilor
de învãþãmânt, pentru
cã doar aºa putem avea
un sistem educaþional
performant. Respectul,
încrederea ºi toleranþa
sunt trei valori care tre-
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DUPÃ BÂLCI,
POTOPUL!...

buie sã domine comunitatea ºcolarã, prin
colaborarea permanentã dintre elevi, profesori ºi pãrinþi.
Vã doresc un an
ºcolar plin de reuºite,
un an care sã aducã un
plus de liniºte ºi de performanþã în sistemul de
educaþie pentru care
contribuim fiecare în
egalã mãsurã.

Grãdina de
relaxare, liniºte ºi
învãþare (GRLI) -
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Structura anului ºcolar 2022 - 2023

Hotãrâri adoptate
de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi
în luna iulie 2022
Inspector,
Diana SERSEA
 ªedinþa

extraordinarã
din 8 iulie 2022:
1. Hotãrârea nr. 65/08.07.2022
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2022.
 ªedinþa

ordinarã
din 28 iulie 2022:
1. Hotãrârea nr. 66/28.07.2022 pentru aprobarea Raportului privind
activitatea desfãºuratã de cãtre asistenþii personali din Oraºul Urlaþi în
semestrul I al anului 2022.

Telefoane Utile
 Poliþia Localã Urlaþi
0244/70.85.70
Poliþia Naþionalã
0244/27.13.10
Pompieri Urlaþi
0751/16.33.80
Liceul Urlaþi
0244/27.13.16
Spitalul Orãºenesc Urlaþi
0244/27.25.18

 PRIMÃRIA
ORAªULUI URLAÞI
0244/27.14.29 (centrala)
Str. 23 August nr. 9, Urlaþi
cod 106300, jud. PRAHOVA
Email:primaria_urlati@yahoo.com

Calendarul anului ºcolar
2022-2023 a fost aprobat de
Ministerul Educaþiei iar
organizarea acestuia este pe
module, fiind eliminatã
denumirea de „semestre”.
Sunt 5 module, despãrþite
de 5 vacanþe. Prima zi de
cursuri este pe 5 septembrie
2022, fiind prima datã în
istoria recentã a ºcolii
româneºti când debutul este
atât de devreme, în prima
lunã de toamnã. Anul ºcolar
va avea o duratã de 36 de
sãptãmâni de cursuri.

Anul ºcolar 2022-2023:
 CURSURI - de luni,
5 septembrie 2022, pânã vineri,
21 octombrie 2022;
 VACANÞÃ - de sâmbãtã,
22 octombrie 2022, pânã
duminicã, 30 octombrie 2022;
 CURSURI - de luni,
31 octombrie 2022, pânã joi, 22
decembrie 2022;
 VACANÞÃ - de vineri, 23
decembrie 2022, pânã duminicã,
8 ianuarie 2023;
 CURSURI - de luni,
9 ianuarie 2023, pânã vineri, 3
februarie 2023, respectiv vineri,
10 februarie 2023, sau vineri, 17
februarie 2023 (dupã caz, la

decizia Inspectoratelor ªcolare
Judeþene)
 VACANÞÃ - o sãptãmânã,
la decizia Inspectoratelor
ªcolare Judeþene, în perioada
6 - 26 februarie 2023
 CURSURI - de luni, 13
februarie 2023, respectiv luni,
20 februarie 2023, sau luni, 27
februarie 2023, la decizia Inspectoratelor ªcolare Judeþene, dupã
caz, pânã joi, 6 aprilie 2023
 VACANÞÃ - de vineri,
7 aprilie 2023, pânã marþi, 18
aprilie 2023
 CURSURI - de miercuri,
19 aprilie 2023, pânã vineri,
16 iunie 2023.

Taxa PLF | Cum puteþi primi banii înapoi
pentru amenzile plãtite în pandemie
PLF - Formularele de localizare a pasagerilor
în pandemie au fost utilizate de autoritãþile din domeniul
sãnãtãþii publice pentru a facilita depistarea contacþilor
în cazul în care cãlãtorii sunt expuºi la o boalã infecþioasã
în timpul cãlãtoriei lor cu avionul sau aeronava, cu trenul, cu
autobuzul sau cu automobilul.
Persoanele amendate pentru ca nu au
completat formularul
PLF la intrarea în þarã
pot depune cereri de
restituire a sumelor
achitate.
Cetãþenii sancþionaþi
contravenþional care au
achitat amenda trebuie
sã depunã o cerere la
direcþia de taxe ºi impozite din cadrul
primãriei de domici-

Cererile

pot

fi

depuse în format fizic,
electronic (e-mail/ Spaþiu Virtual Privat) sau
prin împuternicit.
Sumele pot fi restituite în contul comunicat de contribuabil, în
numerar la casieriile
organelor fiscale locale,
sau vor fi scãzute din
alte datorii fiscale,
dacã acel contribuabil

liu, în vederea restituirii sumelor achitate,
în termen de 90 de zile.
În vederea procesãrii rapide a cererilor,
acestea trebuie înso-

þite de procesul verbal de constatare a
contravenþiei ºi documentul de platã”, precizeazã Ministerul Dezvoltãrii.

are de achitat impozite
pe clãdiri, impozite pe
terenuri, impozite pe
mijloacele de transport, etc.

ªoferii care doresc, pot primi
cartea de înmatriculare a maºinii acasã, prin curier
De acum încolo, persoanele
care doresc pot primi la domiciliu, prin curier, cartea de înmatriculare a vehiculului (CIV).
Acest lucru este posibil prin
lansarea, la finele lunii trecute, de
cãtre Registrul Auto Român (RAR),
a serviciului “CIV prin curier”.
Condiþia este ca, persoana
interesatã sã menþioneze într-o
cerere expedierea cãrþii de identitate a vehiculului prin curier, la
adresa doritã. Cu ajutorul telefonului mobil, aceasta va scana
un cod QR, care permite acce-

sarea directã a linkului pentru
înregistrarea solicitãrii.
Când veniþi cu autovehiculul la
RAR, dupã identificare ºi verificare, puteþi pleca fãrã sã mai aºteptaþi eliberarea actului (CIV). Îl veþi
primi prin curier, dacã solicitaþi
acest lucru, în maximum 3 zile
lucrãtoare, termen care poate fi
prelungit doar în situaþia excepþionalã în care emiterea CIV este
condiþionatã de rãspunsul altor
entitãþi externe.
RAR nu taxeazã acest serviciu.
Veþi plãti doar taxa de curierat, la

primirea documentelor - a declarat
Alina Niþã, directorul general al
RAR.
Conducerea RAR a conceput
noul serviciu atât pentru a veni în
ajutorul posesorilor de autovehicule
care nu au domiciliul în oraºele
reºedinþã de judeþ, dar ºi pentru
decongestionarea zonei de aºteptare
pentru clienþi. Important de reþinut
este ºi faptul cã opþiunea clasicã
rãmâne în vigoare, adicã aceea de
ridicare personalã a CIV direct de la
ghiºeul reprezentanþei teritoriale
unde a fost efectuatã activitatea.
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“ZILELE TOAMNEI”
“Grupul Folk”, dar ºi alte
ansambluri ºi grupuri din
judeþ ºi din þarã.
Prezentator va fi Liviu
Urzealã, actor-colaborator
în cadrul Casei de Culturã
Urlaþi, pentru ca seara sã
fie rezervatã surprizelor.

Dupã o pauzã de doi ani, datoratã pandemiei,
festivalul dedicat oraºului revine la Urlaþi, de
data aceasta într-o altã locaþie.
Cu acest prilej, Consiliul Local ºi Primãria
Urlaþi au deosebita plãcere de a vã invita
sã participaþi la tradiþionalul eveniment local
care în acest an se va desfãºura pe stadionul
de lângã Parcul Bellu.
Evenimentul, ajuns la
ediþia cu numãrul 16, se
anunþã unul cu multe surprize, ca ºi la ediþiile precedente. De la eveniment nu
vor lipsi nici soliºti locali sau

ansamblurile de dans ale
Casei de Culturã Urlaþi,
precum Ansamblul “Strugurelul”, “Butterfly”,
“Prichindeii”, “Piticii
Voinicii”, precum ºi

Festivalul “ZILELE
TOAMNEI” debuteazã
sâmbãtã, 10 septembrie,
iar pe durata celor douã
zile VOR FI ORGANIZATE
ºi degustãri de vinuri,

Noi foraje de apã în zona Urlaþi,
prin implicarea CJ Prahova
Consiliul Judeþean
Prahova ºi operatorul
Hidro Prahova au
demarat un proiect pentru punerea în funcþiune
a unor foraje de apã de
mare adâncime, care sã
asigure necesarul de consum pentru populaþia din
zona Urlaþi-Mizil, chiar ºi
în perioada de secetã.
Beneficiarii direcþi ai
investiþiei vor fi locuitorii
din oraºele Urlaþi ºi Mizil,
precum ºi cei din comunele Gornet Cricov, Baba
Ana, Jugureni, Gura
Vadului, Tomºani ºi
Iordãcheanu. Investiþia a

fost posibilã datoritã
Consiliul Judeþean
Prahova, care a încheiat un
parteneriat cu Primãria
comunei Bãlþeºti, pentru
forarea unui puþ de mare
adâncime ºi capacitate
mãritã.
În funcþie de probele
tehnice, pânã la sfârºitul
acestei luni, operatorul
Hidro Prahova ar putea sã
renunþe definitiv la
restricþiile în furnizarea
apei pe timpul zilei,
ajungându-se astfel pânã la
distribuþia apei în
regim normal de
presiune ºi debit
(nn - chiar ºi în

expoziþii cu vânzare de
legume, fructe, vin, þuicã,
brânzã, pastramã, dar ºi
produse de artizanat sau
flori.

condiþii de secetã). Deja
societatea Hidro Prahova a
început sã furnizeze un
debit suplimentar de apã
pentru consumatorii din
aducþiunea Urlaþi - Mizil.
Societatea Hidro
Prahova face în continuare
apel la consumatori sã
foloseascã în mod responsabil resursele de apã, mai
ales în perioadele în care
ne confruntãm cu temperaturi ridicate ce provoacã
secetã extremã.

Primarul Marian
Mãchiþescu, Consiliul Local
ºi Primãria Urlaþi vã aºteaptã
sã onoraþi cu prezenþa acest
eveniment de seamã
al localitãþii!

Foto arhivã

Posturi disponibile
la Spitalul Orãºenesc Urlaþi
SPITALUL ORÃªENESC URLAÞI,
cu sediul în Str. Independenþei nr. 52, judeþul Prahova,

ORG ANIZEAZÃ CONCURS
pentru ocuparea urmãtoarelor posturi:
 1 post cu normã
întreagã de MEDIC - specialitatea PEDIATRIE, la
Compartimentul Pediatrie
 1 post cu normã
întreagã de MEDIC - specialitatea MEDICINÃ INTERNÃ, la
Secþia Medicinã Internã
 1 post temporar vacant
pe o perioadã determinatã de
2 (doi) ani de MEDIC specialist confirmat în specialitatea
GASTROENTEROLOGIE - Compartiment Gastroenterologie
La concurs se pot prezenta
medici cu drept de liberã practicã, specialiºti sau medici primari confirmaþi în specialitatea
respectivã, rezidenþi aflaþi în
ultimul an de pregãtire în specialitatea în care se publicã
postul. Tematica ºi bibliografia
de concurs sunt cele pentru
examenul de medic specialist în
specialitatea postului, afiºate pe
site-ul Ministerului Sãnãtãþii.

Înscrierile la concurs se
fac la sediul unitãþii, iar concursul se organizeazã la
sediul spitalului în perioada
cuprinsã între 31 ºi 90 de zile
de la publicarea în revista
“Viaþa medicalã”.
Menþionãm cã acest anunþ
a fost publicat în revista
menþionatã în data de 29 iulie
2022, nr. 30, pagina 5.
Relaþii suplimentare
se pot obþine la sediul
Spitalului Orãºenesc Urlaþi,
telefon 0244/272.527 sau
0244/272.518, tasta 8 –
Compartimentul RUNOS.
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Anul ºcolar 2022-2023, o nouã provocare
pentru elevi, pãrinþi ºi profesori
Emoþii, speranþe ºi dorinþa de
a învãþa lucruri noi. Cu aceste
“bagaje” vor porni la drum în
noul an ºcolar elevii Liceului
Teoretic “Brâncoveanu-Vodã” din
Urlaþi.
Cele mai mari emoþii le vor avea,
firesc, “bobocii” care vor cãlca pentru
prima datã în viaþa lor pragul unei
ºcolii. Dar dragostea cu care cadrele
didactice îi vor înconjura va face ca
trecerea la o nouã etapã în viaþa acestora sã fie mai uºoarã ºi plãcutã, în
acelaºi timp.

Cadrele didactice ale Liceului Teoretic
“Brâncoveanu-Vodã” ureazã la început de an ºcolar
MULT SUCCES TUTUROR ELEVILOR!

Potrivit doamnei Mãdãlina
Lefter, directorul Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã”, peste 1200 de
copii sunt înscriºi în anul ºcolar 2022-

2023 în cadrul instituþiei de învãþãmânt, la toate cele patru categorii de
cicluri ºcolare: primar, gimnazial,
liceal ºi profesional.
“Ne strãduim sã le oferim
elevilor noºtri cele mai bune
condiþii, atât din punct de vedere al
bazei materiale cât ºi al resursei
umane. Nu ducem lipsã de nimic,
Primãria Urlaþi ne sprijinã ori de
câte ori este nevoie ºi în viitor avem
în vedere derularea unor proiecte
în sprijinul elevilor noºtri.
În noul an ºcolar, doresc tuturor
mult succes, putere de muncã, idealurile sã le devinã realitate, sãnãtate ºi multe, multe împliniri!”, a
declarat Mãdãlina Maria LEFTER,
directorul Liceului “Brâncoveanu
Vodã” - Urlaþi.

Grãdina de relaxare, liniºte ºi învãþare (GRLI) -

UN CONCEPT NOU OUTDOOR
Prof. înv. preºc. Aurica Barbu
În acest an Grãdiniþa cu
P.P. ,,Clopoþica”Urlaþi s-a alãturat acestui proiect pilot.
Învãþarea outdoor se bazeazã
pe învãþarea în aer liber.
Aceste activitãþi sunt benefice copiilor prin ceea ce influenþeazã pozitiv starea de sãnãtate a copiilor, interesul faþã de
ceea ce îi înconjoarã, spiritul de
aventurã al acestora ºi adaptabilitatea la diferite situaþii.
În curtea grãdiniþei am amenajat zone specifice proiectului
ºi anume: Zona de Relaxare,
Zona de Învãþare, Zona de
liniºtire ºi Zona Pereþii ne surprind.
Fiecare zonã este amenajatã
cu diferite materiale din naturã,
materiale reciclabile precum:
cauciucuri de maºinã, paleþi,

butuci, pietre colorate de râu,
scoici, beþe etc.
Copiii pot desfãºura astfel
activitãþi plãcute ºi relaxante în
aer liber, care sã le ofere o stare
de bine. Împreunã cu pãrinþii ºi
bunicii grupelor mijlocii de la
program normal am reuºit sã
achiziþionãm prin sponsorizãri ºi
donaþii o cãsuþã de joacã, coº de
baschet ºi un leagãn.
Sponsorizarea de cãtre
Electro Tehno Market S.R.L
Urlaþi cu 15 paleþi ne-a fost
de un real folos, transformându-i în mãsuþe ºi
canapele pentru locul
de joacã.
Achiziþionarea
unui foiºor de lemn
pentru activitãþi
indiferent de vreme
în aceastã toamnã,
finalizeazã proiectul
GRLI.

Nu am fi reuºit sã realizãm
aceastã grãdinã veselã ºi
primitoare fãrã ajutorul
pãrinþilor, bunicilor, cadrelor
didactice, Consiliului Local ºi
a Primãriei Urlaþi.
Mulþumim tuturor pentru
susþinere ºi implicare!
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Joi, 21 iulie, i-am însoþit dis de dimineaþã pe
angajaþii de la salubritate ai Primãriei Urlaþi în
zona unde s-a organizat tradiþionalul Bâlci de Sf.
Ilie. Am fost întâmpinaþi de “tradiþionala”
mizerie de dupã, de “munþi” de gunoaie, sticle,
pet-uri, mucuri de þigãri, cartoane, hârtii.
S-a muncit 9 ore în continuu pentru strângerea
gunoaielor aruncate de cãtre vizitatori, cãrora nu lea pãsat deloc de ce lasã în urmã! Dar nici comercianþii nu s-au îmbrâncit sã strângã gunoaiele din
propriul perimetru în care au fãcut bani buni,
dovadã fiind imaginile ce însoþesc articolul de faþã.
“De la 6 dimineaþa ºi pânã la orele 15.00 s-a
muncit aici. Au fost implicaþi în strângerea
gunoaielor ºi igienizarea zonei nu mai puþin de 12
salariaþi, plus 2 utilaje - care au ecologizat tot terenul,
de 17 ha, ºi unde am gãsit o mizerie de nedescris!”,
ne-a declarat Constantin Rob, ºeful serviciului
SADPP Urlaþi.
Modul de comportament al unora, ca ºi consumatori, dar ºi din postura de comercianþi sau
prestatori de servicii la astfel de evenimente, trebuie
schimbat radical prin intermediul unui regulament
clar. Nu este normal, ca ºi consumator, sã arunci
ambalajele pe jos, cum nu este normal, ca ºi comerciant, sã fii atent doar la încasãri fãrã sã asiguri o
logisticã pentru o colectare selectivã a deºeurilor

rezultate din activitatea ta...în condiþiile în care
tomberoanele amplasate la locaþie nu mai fãceau
faþã avalanºei de clienþi. Se vede treaba cã încã mai
sunt printre noi “specimene” de oameni care nu au
reuºit sã înveþe nimic dupã 33 de ani de democraþie,
sã se comporte civilizat la astfel de evenimente ºi sã
dea dovadã cã au, aºa cum se spune, de cei “7 ani
de acasã”.

Puncte importante pe ordinea de zi,
la ultima ºedinþã a Comisiei Tehnice de Urbanism Urlaþi
De la Alin Alexandrescu,
consilier local, am aflat cã luna
trecutã a avut loc ºedinþa
Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului ºi Urbanism
Urlaþi (C.T.A.T.U. Urlaþi) - întâlnire la care cel menþionat mai
sus a participat în calitate de
preºedinte al Comisiei de
urbanism din partea
Consiliului Local al oraºului
Urlaþi. În respectiva ºedinþã au
fost supuse la vot, în vederea
avizãrii, urmãtoarele documentaþii de urbanism:

1. P.U.Z. (Plan Urbanistic
Zonal) - Ridicare restricþie de
construire ºi parcelare parþialã
pentru locuinþe tineri (punct de
reper - Cartierul Tineretului) - ceea
ce constituie o veste foarte bunã
pentru tinerii ce doresc sã depunã
dosarul pentru atribuirea de noi
loturi de casã, alocate de cãtre
Primãria Urlaþi.
2. P.U.Z. “Extindere intravilan - zonã instituþii ºi servicii,
zonã spaþii verzi ºi zonã cãi de
comunicaþii pentru relocare
Obor orãºenesc” (punct de reper
- pod Valea Pietrii).

Locaþia Oborului se va muta
într-un spaþiu special amenajat
pentru aceste activitãþi comerciale, evitându-se astfel supraaglomerarea Strãzii 1 Mai în zilele
de vineri.
3. P.U.Z. “Extindere intravilan - zonã mixtã unitãþi industriale, depozitare, instituþii, servicii ºi zonã cãi de comunicaþii
pentru diversificare” (punct de
reper - Mãnãstirea Jercãlãi)
4. P.U.Z. “Extindere intravilan - zonã locuinþe ºi parcelare
(punct de reper - Valea Bobului).
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INFO AJOFM Prahova pentru

Absolvenþii promoþiei 2022
Absolvenþii instituþiilor de învãþãmânt care
se înregistreazã în evidenþele agenþiei, ca persoane aflate în cãutarea
unui loc de muncã
beneficiazã, gratuit, de
servicii de informare
ºi consiliere profesionalã, medierea muncii,
servicii de formare
profesionalã, precum
ºi de facilitãþi financiare. Înregistrarea absolvenþilor în termen de
60 de zile de la absolvire este o etapã prealabilã ºi obligatorie în
vederea obþinerii facilitãþilor acordate
potrivit Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de
muncã, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare.
În cazul absolvenþilor de liceu, indiferent dacã au promovat
sau nu examenul de
bacalaureat, termenul
de 60 de zile se cal-

culeazã din ziua urmãtoare datei absolvirii
studiilor, stabilitã prin
reglementãrile normative în vigoare.
Actele necesare
pentru înregistrarea
absolvenþilor în evidenþele agenþiei:
actul de identitate, în original ºi
copie;
actele de studii ºi
de calificare sau adeverinþa din care sã
rezulte data absolvirii,
în original ºi copie;
declaraþie pe proprie rãspundere
privind starea de
sãnãtate
acord de utilizare
a datelor cu caracter
personal;
 CurriculumVitae

Informaþii privind
acordarea indemnizaþiei de ºomaj pentru
absolvenþii de
învãþãmânt sunt
afiºate pe site-ul instituþiei www.anofm.ro.

8 septembrie - cea de-a doua tranºã
de 250 lei a voucherelor sociale
Persoanele care beneficiazã
de voucherele de cumpãrãturi
de 250 ron, oferite de Guvern,
trebuie sã ºtie cã nu le pot
folosi în orice loc ºi cã existã
doar anumite produse care pot
fi cumpãrate cu acestea. Existã
trei tipuri de vouchere Sodexo, Up Romania ºi
Edenred, iar fiecare dintre
acestea sunt valabile într-un
anumit judeþ.

Ce se poate cumpãra
cu voucherele de 250 lei
Voucherele sociale pot fi
folosite doar pentru achiziþionarea de alimente de la magazinele din listã sau mese calde
de la restaurantele partenere.
Posesorii cardurilor pot sã
foloseascã toþi banii odatã sau
pot sã achiziþioneze ce îºi
doresc de mai multe ori, pânã
la finalizarea sumei disponibile. În cazuri excepþionale, în

care beneficiarul nu se poate
deplasa, acesta poate încredinþa
cardul unei persoane apropiate,
dar numai împreunã cu actul de
identitate al titularului. De
menþionat cã, deºi banii vor veni
pe un card, sumele nu pot fi
retrase de la bancomate.

Când expirã voucherele
de alimente
Banii de pe cardurile de
vouchere sociale sunt disponibili
timp de un an, din momentul în

care au fost încãrcaþi pe card.
Astfel, suma de 250 lei din prima
tranºã, alimentatã în iunie ºi iulie,
este valabilã pânã în anul 2023 - în
aceeaºi lunã.
De asemenea, banii din cea
de-a doua tranºã vor fi valabili
pânã în aceeaºi datã de anul
viitor.
Cea de-a doua tranºã de 250
lei a voucherelor sociale din
cadrul pachetului “Sprijin pentru România” va fi viratã în
data de 8 septembrie.
Noua tranºã cuprinde cu
150.000 de noi beneficiari în plus
faþã de cei 2.480.613, în urma
actualizãrii permanente a listelor
de cãtre Ministerul Muncii ºi
Solidaritãþii Sociale. Noii beneficiari vor primi cardurile pânã pe
3 septembrie.
În ziua de 8 septembrie,
toate cardurile valide vor fi alimentate cu a doua din cele 4
tranºe în valoare de câte 250 lei
pentru achiziþia de alimente ºi
mese calde.

Evenimente importante petrecute de-a lungul timpului în luna august
1 august 1714: Dimitrie Cantemir a
devenit primul român, membru al unui
înalt for ºtiinþific internaþional (Academia
din Berlin).
2 august 1940: Stalin semneazã un
decret abuziv (fãrã niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii) de creare a
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneºti pe o parte din pãmântul românesc al Basarabiei ocupat cu forþa de
Armata Roºie.
3 august 1914: România: Consiliul de
Coroanã din 3 august (stil nou)
desfãºurat la Castelul Peleº, la iniþiativa
regelui Carol I, dezbate problema intrãrii
României în Primul Rãzboi Mondial.
4 august 1919: Armata românã a
intrat victorioasã în Budapesta. Sfârºitul
regimului comunist instaurat de Bela
Kun, la 21 martie 1919, în Ungaria.
6 august 1917: Primul Rãzboi
Mondial: Începe Bãtãlia de la Mãrãºeºti
între armatele României ºi Germaniei.
6 august 1945: Al Doilea Rãzboi
Mondial: Bombardierul american
Enola Gay a lansat prima bombã atomicã, denumitã Little Boy, asupra oraºului japonez Hiroshima. În jur de 70.000
de persoane sunt ucise instantaneu, ºi
câteva zeci de mii de oameni mor în
anii urmãtori de arsuri ºi radiaþii.
8 august 1963: Are loc “Marele Jaf
din Tren” - Trenul poºtal de Corespondenþã a Casei Regale, care cãlãtorea de la
Glasgow spre Londra, a fost jefuit de o
bandã formatã din 15 indivizi, conduºi de
Bruce Reynolds. Ei au pãtruns în tren ºi
au furat 2,3 milioane de lire sterline
(echivalentul a aproximativ 80 de milioane de dolari în 2009). Treisprezece

dintre membrii grupãrii au fost prinºi,
judecaþi ºi condamnaþi.
9 august 1945: Oraºul japonez
Nagasaki este devastat atunci când o
bombã atomicã, Fat Man, este aruncatã
din Bockscar B-29, avion american de
bombardament. 39.000 de persoane au
fost ucise.
9 august 117: A murit împãratul
roman Traian. A fost al doilea dintre cei
aºa-ziºi cinci împãraþi buni ai Imperiului
Roman (dinastia Antoninilor).
10 august 1519: Cele cinci corãbii
aflate sub comanda lui Fernando
Magellan pornesc din Sevilla, în prima
cãlãtorie în jurul lumii.
11 august 1999: Ultima eclipsã totalã
de Soare din secolul XX vizibilã în
România; Bucureºti, singura capitalã
europeanã situatã pe linia centralã a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de maximum la 14:07, ora localã.
12 august 1981: Primul calculator
personal IBM, IBM 5150, intrã pe piaþã.
13 august 1595: Bãtãlia de la
Cãlugãreni (13-23 august). Mihai Viteazul
a înfrânt oastea otomanã condusã de
marele vizir Sinan Paºa.
13 august 1961: În noaptea de 12
spre 13 august a început ridicarea Zidului
Berlinului. Separarea est germanilor de
berlinezii din vest. Pe 9 noiembrie 1989 a
fost dãrâmat.
14 august 1893: În Franþa este eliberat primul permis de conducere auto
din lume.
14 august 1916: (14/27 august)
România a declarat rãzboi AustroUngariei, intrând în Primul Rãzboi
Mondial, de partea Antantei.

16 august 1977: A murit celebrul cântãreþ american Elvis Presley.
17 august 1977: Spãrgãtorul de
gheaþã sovietic “Arktica” devine prima
navã de suprafaþã care atinge Polul Nord.
18 august 1949: S-a adoptat
Hotãrârea Consiliului de Miniºtri nr. 903
privind declararea zilei de 23 august ca
sãrbãtoare naþionalã. Hotãrârea va fi
abrogatã în 1990, când se va proclama
ziua de 1 Decembrie drept sãrbãtoare
naþionalã.
19 august 1979: A fost inventat CD-ul
într-o periferie a oraºului Hanovra din
Germania.
20 august 1968: Pe poarta uzinei de
la Colibaºi (Piteºti) a ieºit primul autoturism românesc, Dacia 1100.
20 august 1864: S-a nãscut Ion I.C.
Brãtianu, om politic român, care a jucat
un rol de primã importanþã în Marea
Unire din 1918 ºi în viaþa politicã din
România modernã. A deþinut funcþia de
preºedinte al Partidului Naþional Liberal.
21 august 1955: La ora 20.00 începe
prima emisiune experimentalã de televiziune în România.
21 august 1965: Este proclamatã
Republica Socialistã România în urma
adoptãrii unei noi constituþii.
22 august 1917: A murit Ecaterina
Teodoroiu, eroinã românã din Primul
Rãzboi Mondial. Decesul a survenit în
timpul Bãtãliei de la Mãrãºeºti, în timp ce
comanda un pluton de infanterie.
23 august 1944: Al Doilea Rãzboi
Mondial: România a ieºit din alianþa cu
Puterile Axei, trecând de partea Aliaþilor.
Mareºalul Ion Antonescu, Conducãtor al
Statului, a fost arestat în urma loviturii de

stat organizate de regele Mihai I al
României ºi s-a format un guvern condus
de Constantin Sãnãtescu.
24 august 1960: Se înregistreazã
cea mai scãzutã temperaturã pe
Pãmânt: -88,3 °C (la Staþia Vostok).
25 august 1929: Experimentarea cabinei catapultabile de avion construitã în
premierã de românul Anastasie Dragomir. Evenimentul a avut loc pe aeroportul Orly, Paris.
26 august 1789: La Versailles,
Adunarea Naþionalã Constituantã a adoptat Declaraþia Drepturilor Omului ºi ale
Cetãþeanului.
27 august 1989: Marea Adunare
Naþionalã de la Chiºinãu a decis oficializarea limbii române ºi trecerea la
alfabetul latin.
27 august 1991: Parlamentul de la
Chiºinãu a adoptat Declaraþia de
Independenþã a Republicii Moldova
faþã de URSS.
28 august 1941: Al Doilea Rãzboi
Mondial: Peste 600.000 de germani sunt
deportaþi de Stalin cãtre Siberia ºi
Kazahstan.
29 august 1885: Germanul Gottlieb
Daimler a brevetat motocicleta.
30 august 1986: Cutremur de pãmânt
în Vrancea cu magnitudinea de 7,2,
adâncimea de 140 km.
31 august 1897: Thomas Edison a
obþiunut un patent pentru inventarea
kinetoscopului, un strãmoº al proiectorului cinematografic.
31 august 1997: A murit într-un accident de maºinã Lady Diana, Prinþesã de
Wales.
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8 septembrie - Naºterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Micã sau Naºterea
Maicii Domnului, este sãrbãtoritã în
fiecare an pe data de 8 septembrie.
Este
prima
sãrbãtoare
din
cursul anului bisericesc, an început de
la 1 septembrie. Sfânta Maria Micã se
sãrbãtoreºte atât în biserica ortodoxã,
cât ºi în cea catolicã.
Pe 8 septembrie spunem “LA
MULÞI ANI!” celor care poartã
numele Maria, Marian sau alte
derivate.
În ordinea anului bisericesc, sãrbãtoarea Naºterii Maicii Domnului este
primul praznic dintre cele patru dedicate Fecioarei Maria, cunoscutã în
popor ca Sântãmãria Micã. Este un
eveniment celebrat atât de Biserica
Ortodoxã, cât ºi de cea RomanoCatolicã. Praznicul liturgic al Naºterii
Maicii Domnului existã ºi la copiii
egipteni, ºi la iacobiþii sirieni.

Numele de Maria îºi are rãdãcinile
în limba ebraicã, unde Miriam înseamnã Doamnã, împãrãteasã, cea aleasã,
cea frumoasã. Aceastã sãrbãtoare creºtineascã ar trebuie sã fie pentru toþi un
prilej de a ne dedica viaþa lui Hristos ºi
de a deveni oameni noi. Nu degeaba
momentul acesta de peste an este
urmat, pe 9 septembrie, de pomenirea
Drepþilor ºi dumnezeieºtilor pãrinþi
Ioachim ºi Ana, cei care i-au dat viaþã
Maicii Domnului.

Superstiþii, tradiþii
ºi obiceiuri
Ziua de Sfânta Maria Micã este
ziua în care se dã drumul la cules de
vii, se bat nucii ºi se dã startul târgurilor ºi iarmaroacelor de iarnã.
Ce este bine sã faci ºi ce nu ai voie
sã faci de Sfânta Maria Micã:
 se spune cã nu este voie sã se
aprindã focul în gospodãrii în preajma

La mulþi ani
cu sãnãtate
ºi bucurii,
tuturor locuitorilor
oraºului Urlaþi care
poartã numele Maria,
Marian sau alte derivate!
Primar
Marian Mãchiþescu
acestei sãrbãtori, oricât ar fi de frig,
fiindcã aduce ghinion ºi boalã;
 femeile trebuie sã împartã
struguri ºi prune, pentru ca morþii sã
primeascã din roadele toamnei;
 în fiecare casã trebuie sã fie câte
o candelã aprinsã pentru alungarea
spiritelor rele ºi pentru preamãrirea
Naºterii Fecioarei Maria;
 bãrbaþii nu au voie sã
meºtereascã sau sã facã treabã prin

Atenþie, ºoferi:

Amenzi mai mari
pentru lipsa rovinietei!
ªoferii care circulã fãrã rovinietã
riscã amenzi mai mari din 20 august.
Începând cu aceastã datã, valoarea
minimã a acestora a crescut de la
250 la 275 de ron, în cazul
autoturismelor.
Totodatã, amenda maximã s-a majorat de la 500 la 550 ron. Cele mai drastice amenzi sunt prevãzute pentru
ºoferii de camion. Astfel, în cazul
vehiculelor de transport marfã cu
MTMA mai mare sau egalã cu 12 tone,
cu minimum 4 axe, amenda maximã va
fi de 11.900 de lei (faþã de 4.500 de lei,
cât a fost pânã acum). Conform datelor
fãcute publice de Ministerul Transporturilor, anul trecut aproximativ 740.000
de ºoferi nu au achitat rovinietele.
Legea 241/2022, care prevede aceste
modificãri, a fost deja publicatã în Monitorul Oficial nr. 763 din 21 iulie 2022.

Noile amenzi pentru lipsa
rovinietei sunt urmãtoarele:
- autoturisme – minim 275 lei /
maxim 550 lei
- vehicule de transport marfã cu
MTMA mai micã sau egalã cu 3,5
tone – minim 950 lei / maxim 1.900
lei
- vehicule de transport marfã cu
MTMA mai mare de 3,5 tone ºi mai
micã sau egalã cu 7,5 tone – minim
1.550 lei / maxim 3.100 lei
- vehicule de transport marfã cu

MTMA mai mare de 7,5 tone ºi mai
micã decât 12,0 tone – minim 2.750
lei / maxim 5.500 lei
- vehicule de transport marfã cu
MTMA mai mare sau egalã cu 12,0
tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) –
minim 3.550 lei / maxim 7.100 lei
- vehicule de transport marfã cu
MTMA mai mare sau egalã cu 12,0
tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) –
minim 5.950 lei / maxim 11.900 lei
- vehicule de transport persoane
cu mai mult de 9 locuri pe scaune
(inclusiv conducãtorul auto) ºi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducãtorul auto) – minim 1.550
lei / maxim 3.100 lei
- vehicule de transport persoane
cu mai mult de 23 de locuri pe
scaune (inclusiv conducãtorul auto)
– minim 2.750 lei / maxim 5.500 lei

gospodãrie, iar femeile nu au voie sã
coasã ºi sã spele rufe pentru a nu atrage
rãul asupra lor.
 în aceastã zi, femeile care nu pot
avea copii trebuie sã se roage pentru
dezlegarea pântecelor ºi se spune cã
vor primi pruncul dorit. ªi pentru cã
Fecioara Maria este protectoarea tuturor mamelor, femeile însãrcinate se pot
ruga pentru o naºtere uºoarã ºi un copil
sãnãtos.

ÎNÃLÞAREA SFINTEI CRUCI 14 SEPTEMBRIE
Înãlþarea Sfintei Cruci este
cea mai veche ºi cea mai
importantã dintre sãrbãtorile
creºtine închinate cinstirii
Crucii lui Iisus. Ea aminteºte
de patimile ºi moartea Mântuitorului pe Golgota. 14 septembrie este consideratã ºi
data ce vesteºte sfârºitul verii
ºi începutul toamnei.
Înãlþarea
Sfintei
Cruci
marcheazã douã evenimente
solemne: Aflarea Crucii ºi
înãlþarea ei în faþa poporului de
cãtre episcopul Macarie al
Ierusalimului, la 14 septembrie
335, ºi aducerea Sfintei Cruci de
la perºi, în 629, în vremea
împãratului bizantin Heraclius,
care a aºezat-o în Biserica
Sfântului Mormânt din Ierusalim.
Scris este în izvoarele bisericii cã dupã Rãstignire, evreii
au îngropat Crucea Domnului
împreunã cu piroanele ºi au astupat toate locurile de pe Golgota
precum ºi mormântul unde fusese
pus Mântuitorul Isus Hristos.
Acestea au rãmas îngropate
aproape 300 de ani pânã în anul
327 în vremea împãratului
Constantin cel Mare. Împãrãteasa Elena mama sa, care era
o bunã creºtinã a dorit sã se
închine la Sfânta Cruce pe care a
fost rãstignit Domnul nostru. Ea a
fost întâmpinatã de cãtre patriarhul Macarie al Ierusalimului
care a fãcut rugãciuni cãtre
Dumnezeu sã i se descopere
locul unde a fost rãstignit
Mântuitorul.

Dupã aflarea Crucii o fatã de
neam mare care murise de
curând a fost atinsã cu cinstita
Cruce ºi îndatã a înviat, dovedind puterea Sfintei Cruci.
Întreg poporul a dat nãvalã sã
se închine Crucii Domnului ºi
pentru cã nu puteau s-o vadã toþi,
patriarhul Macarie a înãlþat-o pe
un amvon ºi a strigat cu glas
mare: "Doamne miluieºte-ne!"
Pe locul unde a fost descoperitã
Sfânta Cruce, împãrãteasa Elena
a dat poruncã sã se ridice o sfântã bisericã. Din lemnul crucii pe
care a fost rãstignit Fiul lui
Dumnezeu o parte s-a aºezat la
Biserica Sf. Mormânt din
Ierusalim, iar alte pãrþi au ajuns
la bisericile din Roma ºi
Constantinopol, astfel cã se
pãstreazã pânã în zilele noastre
rãmãºiþe sfinte care amintesc în
veci de jertfa Mântuitorului pe
Cruce.

TRADIÞII
 În tradiþia popularã, de Ziua
Crucii se þine post ºi nu se
mãnâncã alimente care au semnul
crucii în structura lor (usturoi,
peºte, nuci, prune).
 Plantele se usucã iar cele
care mai rãmân proaspete dupã
aceastã zi sunt considerate otrãvitoare.
Cine posteºte de Ziua Crucii
va fi ferit de rele ºi va gãsi uºor
leac dacã se va îmbolnãvi.
Pãsãrile pornesc spre þãrile
calde.
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Proiecte ale administraþiei
locale aflate în derulare
Inspector,
Geanina CATRINESCU
Oraºul Urlaþi are în derulare Contractul de finanþare
nr. 6662 din 15.02.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltarii, Lucrãrilor Publice, Administraþiei ºi Organismul
Intermediar - Agenþia pentru
Dezvoltare Regionalã Sud
Muntenia, având ca obiect
acordarea finanþãrii nerambursabile pentru implementarea proiectului nr.
125915 Proiect integrat “Îmbunãtãþirea calitãþii vieþii

populaþiei în Oraºul Urlaþi,
judeþul Prahova”, Activitatea A. Îmbunãtãþirea serviciilor educaþionale se are
în vedere prin intermediului
Proiectului - “Construcþia,
modernizarea ºi dotarea
infrastructurii educaþionale pentru educaþia timpurie antepreºcolarã (creºã), Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova”, Activitatea B.
Un alt proiect se referã
la îmbunãtãþirea spaþiilor publice urbane – “Construire
parc Strada Mihai Viteazu,
Oraºul Urlaþi, judeþul Pra-

hova”, prin Programul Operaþional Regional - POR 20142020, Axa prioritarã 13 – Sprijinirea regenerãrii oraºelor
mici ºi mijlocii. Obiectivul
general al investiþiei îl constituie dezvoltarea infrastructurii educaþionale ºi îmbunãtãþirea spaþiului public
urban, iar proiectul contribuie direct la realizarea
obiectivului specific al PI 9b,
deoarece va avea ca efect
“Îmbunãtãþirea calitãþii
vieþii populaþiei în oraºele
mici ºi mijlocii din România”.

În prezent, a fost atribuit
contractul de execuþie lucrãri
pentru Activitatea B, îmbunãtãþirea spaþiilor publice
urbane – “Construire parc
Strada Mihai Viteazu,
oraºul Urlaþi”. Totodatã, se
aflã în derulare procesul de
evaluare a ofertelor pentru

Programul urmãtoarelor
meciuri ale echipei
UNIREA URLAÞI, din turul
campionatului Ligii A Prahova:

Unirea Urlaþi, debut
cu stângul în noul sezon
Dupã un parcurs cu bune
ºi cu rele, Unirea Urlaþi a
încheiat sezonul precedent
pe locul 12, cu 39 de puncte la peste 40 de puncte în urma
liderului CS Pãuleºti.

noastrã a cedat cu 0-1 partida cu
CS Mãneºti (locul 7 în campionatul trecut).
Acum, urlãþenii trebuie sã
uite de acest „duº rece” ºi sã se

motiveze pentru adversarul
din etapa a doua.
Sâmbãtã, 27 august,
Unirea joacã în deplasare
cu Voinþa Vãrbilãu.

O clasare care, sã recunoaºtem, nu face cinste unui
oraº ca al nostru, mai ales cã
echipa beneficiazã de tot sprijinul administraþiei publice
locale. Sã sperãm cã în noul
sezon Unirea va face o figurã
frumoasã, bazându-ne ºi pe faptul cã jucãtorii ºi-au exprimat
intenþia de a urca în clasament
graþie unui joc mai consistent. ªi
mai spectaculos, am adãuga
noi, pentru a-i bucura pe
inimoºii spectatori care vin
etapã de etapã la stadion sã
susþinã echipa.
În noul sezon, însã, Unirea a
debutat cu stângul – chiar în
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CO

faþa propriilor suporteri, echipa

LE

atribuirea contractului de
execuþie lucrãri pentru Activitatea A - îmbunãtãþirea serviciilor educaþionale - “Construcþia, modernizarea ºi
dotarea infrastructurii educaþionale pentru educaþia
timpurie antepreºcolarã
(creºã), Oraºul Urlaþi”.

30 august, ora 18.00:
UNIREA URLAÞI vs ACS Poiana Câmpina
03 septembrie:
AFC Brebu vs UNIREA URLAÞI
10 septembrie:
UNIREA URLAÞI vs Petrolistul Boldeºti
13 septembrie:
CS Brazi vs UNIREA URLAÞI
17 septembrie:
UNIREA URLAÞI vs CSO Vãlenii de Munte
24 septembrie:
CSO Bãicoi vs UNIREA URLAÞI
01 octombrie:
ACS DP Cornu vs UNIREA URLAÞI
08 octombrie:
UNIREA URLAÞI vs Atletic Ploieºti
15 octombrie:
CS Mãneciu vs UNIREA URLAÞI
22 octombrie:
UNIREA URLAÞI vs ACS Bãneºti Urleta
29 octombrie:
CS Câmpina vs UNIREA URLAÞI
05 noiembrie:
Unirea Urlaþi vs Petrolul 95 Ploieºti
12 noiembrie:
CS Strejnicu 2021 vs UNIREA URLAÞI
19 noiembrie:
UNIREA URLAÞI vs CS Berceni
26 noiembrie:
Tricolorul Breaza vs UNIREA URLAÞI

V
CTI

R E D A C Þ I O N A L :  Diana SERSEA
Ficuþa MICU
Geanina
CATRINESCU

