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Din agenda Consiliului

Local al oraºului Urlaþi

Vandalism 

ºi distrugere 

în Parcul

Central din

Urlaþi

Apelul Primãriei: 
NU irosiþi apa potabilã!

România se confruntã cu un

val neobiºnuit de caniculã, dar

ºi cu o secetã excesivã, nivelul

apei din sursele sau bazinele de

alimentare scãzând considerabil

în mai multe judeþe din þarã. 

Din acest motiv, existã zone

unde apa ajunge foarte greu ºi

este nevoie de responsa-

bilizarea cetãþenilor pentru

a trece cu bine peste aceastã

perioadã. 

“Trebuie sã fim cu toþii mai
responsabili, mai cu seamã în
condiþiile pe care le par-
curgem. Pe lângã disconfortul
accentuat, canicula vine cu
mari probleme ºi în ceea ce
priveºte bazinul hidrografic.
Desigur cã, în aceste condiþii,
este de evitat irigatul grã-
dinilor cu apã din reþea sau
spãlatul maºinilor...”, ne-a
declarat primarul oraºului
Urlaþi, dl. Marian Mãchiþescu.

ªcoalã de varã

în Parohia

“Sfinþii

Voievozi”

Urlaþi 
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S-a obþinut finanþare 

pentru extinderea reþelei 

de gaze. Ce alte proiecte are

în vedere Primãria Urlaþi

Tradiþionalul

bâlci 

de Sf. Ilie 

a revenit 

la Urlaþi

83% a fost promovabilitatea

la Bacalaureat 2022

în Urlaþi!

Totul despre proiectul 

ADI “ÞINUTUL VINULUI”,

din care face parte ºi

oraºul Urlaþi
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Primãria Urlaþi recomandã prudenþã în folosirea apei potabile 

strict pentru consumul personal (igienã, prepararea hranei), 

ºi cât mai puþin, sau deloc, pentru a uda grãdinile. 
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Inspector, 

Diana SSersea

1. Hotãrârea nr. 58
/30.06.2022 privind alegerea

preºedintelui de ºedinþã pentru

ºedinþa ordinarã din 30 iunie

2022.

2. Hotãrârea nr. 59/
30.06.2022 privind aprobarea

documentaþiei tehnico-econo-

mice, faza proiect tehnic, ºi a

principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de

investiþii PROIECT INTEGRAT
„ÎMBUNÃTÃÞIREA CALITÃÞII
VIEÞII POPULAÞIEI ÎN
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, Activitatea A. Îm-

bunãþãtirea serviciilor edu-

caþionale - „CONSTRUCÞIA,
MODERNIZAREA ªI
DOTAREA INFRASTRUCTURII
EDUCAÞIONALE PENTRU
EDUCAÞIA TIMPURIE

ANTEPREªCOLARÃ (CREªA),
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, Activitatea B.

Îmbunãtãþirea spaþiilor publice

urbane „CONSTRUIRE PARC
STRADA MIHAI VITEAZU,
ORAªUL URLAÞI, JUDEÞUL
PRAHOVA”, SMIS 125915.

3. Hotãrârea nr. 60/
30.06.2022 privind aprobarea

documentaþiei tehnico-econo-

mice, faza studiu de fezabilitate,

ºi a principalilor indicatori

tehnico-economici pentru

obiectivul de investiþii „Corp
de legãturã C1-C2 cu desti-
naþia Camera de Gardã din
cadrul Spitalului Orãºenesc
Urlaþi”.

4. Hotãrârea nr. 61/
30.06.2022 privind atestarea în

domeniul public al oraºului

Urlaþi  a unor bunuri ºi darea lor

în administrarea S.C. Hidro Pra-

hova S.A..

5. Hotãrârea nr. 62/

30.06.2022 privind aprobarea

schimbãrii temporare a sediului

administrativ al Oraºului Urlaþi.

6. Hotãrârea nr. 63/
30.06.2022 privind acordarea

dreptului de acces pe proprie-

tatea privatã a Oraºului Urlaþi în

vederea instalãrii, întreþinerii,

înlocuirii sau mutãrii reþelelor

de comunicaþii electronice sau

a elementelor de infrastructurã

necesare acestora, cãtre S.C.

Telekom Romania Mobile

Communication S.A., asupra

unui teren în suprafaþã de 144

m.p., numãr cadastral 25711, 

situat în Tarlaua 47, Parcela Pº

2779.

7. Hotãrârea nr. 64/
30.06.2022 privind alegerea

preºedintelui de ºedinþã pe

perioada iulie, august, septem-

brie 2022.

Bicicliºti, echipaþi-vã corespunzãtor 

ºi respectaþi regulile de circulaþie! 
Vremea frumoasã aduce în

trafic iubitorii miºcãrii pe douã
roþi. Nu conteazã cu ce model de
bicicletã mergi, aceasta 
trebuie obligatoriu echipatã
corespunzãtor! 

Pe de altã parte, tu trebuie sã
respecþi regulile de circulaþie. În
acest context, poliþiºtii brigãzii
rutiere Urlaþi vin cu o serie de
recomandãri pentru partici-
panþii la trafic - bicicliºtii.
 Pentru a putea conduce o bici-

cletã pe drumurile publice, trebuie
sã ai vârsta minimã de 14 ani, sã
cunoºti regulile de circulaþie ºi sã fii
echipat corespunzãtor
 Când circuli pe bicicletã, NU

traversa carosabilul pe trecerile pen-
tru pietoni! 
 Bicicletele care circulã pe dru-

murile publice trebuie sã fie prevã-
zute cu dispozitiv de frânare eficace,
cu un sistem adecvat ºi funcþional de
direcþie, precum ºi cu sistem de
avertizare sonorã
 Bicicleta trebuie sã fie

echipatã, pe timp de noapte sau
când vizibilitatea este redusã, cu
luminã de culoare albã sau galbenã,
în faþã, ºi cu luminã de culoare roºie
ºi cu cel puþin un dispozitiv
fluorescent-reflectorizant, vizibil, de
aceeaºi culoare, în partea din spate

 Bicicleta trebuie echipatã cu
elemente sau dispozitive fluorescent-
reflectorizante, amplasate pe roþi, care,
în miºcare, formeazã un cerc continuu
 Înainte de a pãtrunde cu bici-

cleta pe arterele prioritare, redu
viteza, asigurã-te temeinic ºi acordã
prioritate de trecere celorlalþi partici-
panþi la trafic
 Înainte de a schimba direcþia de

mers, mai ales spre stânga, asigurã-te
temeinic – din faþã ºi din spate – cã nu
se apropie niciun autovehicul
 La schimbarea direcþiei de

mers, chiar dacã ai prioritate de tre-
cere, asigurã-te cã ceilalþi participanþi
la trafic au înþeles intenþia ta!
Circulã cât mai aproape de

marginea din dreapta a drumului, iar

atunci când te deplasezi în grup
mergeþi numai în coloanã, câte unul
 Nu circula cu bicicleta sub

influenþa bãuturilor alcoolice sau al
altor substanþe interzise
 Poartã cascã de protecþie. 

Nu este obligatorie, dar îþi poate salva
viaþa! 
 Nu te agãþa de alte vehicule

aflate în mers, atunci când eºti pe
bicicletã 
 Copilul în vârstã de pânã la 

7 ani poate fi transportat pe bicicletã
de un adult numai dacã vehiculul
este prevãzut din construcþie cu un
suport special sau dacã are montat
un dispozitiv omologat

(preluare ºi adaptare/foto: urlaþi.ro)

Persoana în cauzã poate solicita
Casei Judeþene de Asigurãri de Sãnãtate
(CJAS) Prahova eliberarea unui card
duplicat. Emiterea cardului duplicat se
face în termen de 30 de zile de la depu-
nerea cererii de cãtre titular sau, dupã
caz, reprezentantul legal ori împuternici-
tul acestuia, la casa judeþeanã de asi-
gurãri unde este luat în evidenþã asigu-
ratul. Costul în acest caz este de 15,52
lei, reprezentând contravaloarea noului
card de sãnãtate ºi a cheltuielilor de dis-
tribuire prin servicii poºtale.

Solicitarea eliberãrii cardului dupli-
cat se poate face ºi în alte situaþii cum ar
fi: în cazul modificãrii datelor personale
de identificare ulterior datei de emitere a
cardului naþional emis iniþial; în cazul în
care cardul naþional emis iniþial prezintã
defecþiuni tehnice, erori ale informaþiilor
înscrise sau care nu poate fi utilizat din
motive tehnice de funcþionare, confir-
mate de CJAS; în situaþii justificate rezul-
tate din derularea procesului de dis-
tribuþie a cardului naþional emis iniþial. 

Pânã la data la care solicitantul va
intra în posesia cardului duplicat, dar
nu mai târziu de 30 de zile de la data emi-
terii documentului, Casa de asigurãri în
evidenþa cãruia se aflã persoana asi-
guratã îi va elibera acesteia o adeve-
rinþã de înlocuire a cardului naþional,
pentru ca aceasta sã poatã beneficia de
servicii medicale, dispozitive medicale ºi
medicamente.

În cazul pierderii, furtului
sau deteriorãrii cardului
naþional de sãnãtate

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local al oraºului Urlaþi
în ºedinþa ordinarã din 30 iunie 2022:

INFO AJOFM
Prima de încadrare

Persoanele înregistrate ca ºomeri la agenþi-
ile pentru ocuparea forþei de muncã ºi care se
încadreazã în muncã, potrivit legii, într-o locali-
tate situatã la o distanþã mai mare de 15 km de
localitatea în care îºi au domiciliul sau
reºedinþa, POT BENEFICIA DE O PRIMÃ DE
ÎNCADRARE, NEIMPOZABILÃ.

Prima de încadrare se calculeazã la 0,5
lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, pro-
porþional cu numãrul de zile în care per-
soanele în cauzã desfãºoarã efectiv activitatea
la angajatorul la care se realizeazã încadrarea
în muncã. Prima de încadrare se acordã la
cerere, pe o perioadã de 12 luni. Prima de
încadrare se acordã dacã sunt îndeplinite
cumulativ urmãtoarele condiþii:
 Persoana solicitantã are domiciliul sau

resedinþa în zonele prevãzute în Planul naþio-
nal de mobilitate – H.G. nr. 903/29.11.2016
Persoana solicitantã sã fie înregistratã ca

ºomer la agenþia pentru ocuparea forþei de
muncã
Încadrarea în muncã sã fie într-o locali-

tate situatã la o distanþã mai mare de 15 km de
localitatea de domiciliu sau reºedinþã
În ultimii 2 ani anteriori angajãrii sã nu

mai fi lucrat la acel angajator
 Nu deþine în proprietate sau copropri-

etate o locuinþã în localitatea în care se
încadreazã în muncã sau în localitãþile înveci-
nate acesteia atât persoana solicitantã cât ºi
soþul/soþia, copii aflaþi în întreþinere.
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Administraþia publicã localã
Urlaþi are permanent în vedere
implementarea proiectelor apro-
bate în cadrul ºedinþelor
Consiliului Local. Printre aces-
tea se numãrã ºi investiþiile prin
programul PNRR (nn - Planul
Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã). 

Facem referire, printre altele, la:
“Elaborarea/actualizarea în for-
mat GIS a documentelor de ame-
najare a teritoriului ºi de planifi-
care urbanã a Oraºului Urlaþi”
(valoare maximã eligibilã de
104.000 euro, fãrã TVA), cât ºi
“Reabilitare moderatã clãdire
publicã în Oraºul Urlaþi” (nn -
clãdirea anexã de la ªcoala
Generalã “Cãnuþã Ionescu”, cu va-
loare maximã eligibilã de 440

euro/mp - fãrã TVA, suprafaþã
desfãºuratã). 

Alte douã componente, vitale
pentru creºterea calitãþii vieþii
locuitorilor oraºului Urlaþi, se referã
la extinderea reþelei de gaze natu-
rale, pentru care s-a obþinut deja
finanþarea prin intermediul pro-
gramului PNRR. 

De asemenea, se vor reabilita
ºi moderniza o serie de alte
strãzi din oraº, cum ar fi Arioneºtii
Noi, Liliacului, Lalelelor, Macului,
Viorelelor, Mãceºului, Fundãtura
Crizantemelor, Crizantemelor
(bretea), Mihai Viteazu sau Socului
(nn - aceste proiecte sunt depuse în
cadrul Programului Naþional de
Investiþii “Anghel Saligny”).

Primãria Urlaþi are în vedere
ºi alte proiecte de investiþii, cum
ar fi modernizarea Parcului

Bellu, amenajarea unui nou loc
de agrement în cartierul 1 Mai,
dar ºi a noului Obor - ce va fi
amplasat la pod Valea Pietrii.

De asemenea, de la dl primar
Marian Mãchiþescu am aflat cã 
s-a trecut ºi la întocmirea 
PUZ-ului (Plan Urbanistic Zonal)
în scopul acordãrii unor loturi
de teren tinerilor în noul cartier
al oraºului. 

S-a obþinut finanþare pentru extinderea

reþelei de gaze Ce alte proiecte are în vedere Primãria Urlaþi

Oficiul Poºtal
Urlaþi ºi-a mutat

sediul!
Vã facem cunoscut faptul cã,

începând cu data de 13 iulie 2022, noul
sediu al Oficiului Poºtal Urlaþi funcþio-
neazã pe Str. 1 Mai, nr. 116, et. 1.

Tradiþionalul bâlci de Sf. Ilie 
a revenit la Urlaþi

Dupã doi ani de
pauzã, impusã de pan-
demia de Covid 19,
tradiþionalul “Bâlci” de
Sf. Ilie a revenit la Urlaþi.
Primãria Urlaþi s-a
pregãtit din vreme ºi a
demarat ample lucrãri de
amenajare a terenului
pentru ca accesul ºi
instalarea târgului sã fie
unele cât mai facile ºi
mai sigure (fãrã gropi,
denivelãri, etc). Prin
lucrãrile efectuate în ulti-
mi 3 ani, în aceastã zonã
s-a obþinut o suprafaþã
utilã cel puþin dublã, pla-
toul astfel creat ridicân-

du-se .cu aproximativ un
metru faþã de vechiul
amplasament, care se
inunda la fiecare ploaie
mai abundentã.

ªi la bâlciul din acest
an au participat foarte
mulþi oameni, iar printre
aceºtia ºi numeroºi alþi
locuitori din împrejurimi.
Cu toþii s-au delectat cu
binecunoscutele produse
tradiþionale (printre care
mult-gustaþii mititei cu
bere), în vreme ce copiii
s-au bucurat în voie de
dispozitivele de divertis-
ment, precum celebrele
carusele ºi “paraºute”. 

Þinând cont de creºterea

numãrului de cazuri noi de

infectare cu virusul SARS-COV-2,

CASA DE ASIGURÃRI DE

SÃNÃTATE PRAHOVA reaminteºte

tuturor cetãþenilor câteva aspecte

relevante privind modificãrile 

legislative aduse în anul 2022 în

ceea ce priveºte perioada de

acordare a concediilor medicale

pentru carantinã ºi izolare.

Începând cu data de 02.02.2022,

perioada de izolare la domiciliu

impusã persoanelor asimpto-

matice sau cu manifestãri clinice

uºoare sau medii care nu necesitã

oxigenoterapie, persoanelor nevac-
cinate sau care nu au trecut prin
boalã în ultimele 90 de zile este de
7 zile, iar pentru persoanele vacci-
nate sau care au trecut prin boalã
în ultimele 90 de zile este de 5 zile.

Începând cu data de 08.03.2022,  
NU se mai instituie mãsura caran-
tinei pentru persoanele care so-
sesc în România ºi nu prezintã
certificatul digital al UE privind
COVID-19 care sã ateste vaccinarea

(pentru care a trecut o perioadã de

10 zile de la finalizarea schemei com-

plete), trecerea prin boalã în ultimele

180 de zile anterioare intrãrii în þarã

sau testarea negativã RT-PCR pentru

COVID-19 (efectuatã cu cel mult 72 de

ore înaintea îmbarcãrii), precum ºi

pentru contacþii direcþi ai unei per-

soane confirmate pentru infecþia cu

virusul SARS-CoV-2.

CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE PRAHOVA
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La Bacalaureat 2022 s-au înscris
peste 132.000 de elevi, faþã de
155.000 în urmã cu doi ani - atunci
când, dupã 62.790 de contestaþii, a
fost înregistratã o creºtere cu 1,6
puncte procentuale a ratei de pro-
movare a examenului de Baca-
laureat. În acest an, au fost recorec-
tate peste 50.000 de lucrãri dupã
contestaþii, iar situaþii de acest gen
s-au înregistrat ºi la Urlaþi. 

Potrivit dnei prof. Aniºoara
Crãciunescu - Director adjunct al
Liceului Teoretic “Brâncoveanu
Vodã”, promovabilitatea elevilor din
cadrul instituþiei a fost de 83%. 

A fost înregistratã ºi o notã de 10,
obþinutã de Elena Iulia Sârbu - fatã
despre care am scris în ziarul nostru ºi
luna trecutã. Tot de la doamna direc-
tor adjunct am aflat cã un numãr de 20
de elevi au obþinut note peste 9, în

vreme ce alte note de 10 s-au înregis-
trat la disciplinele matematicã (4
elevi), limba românã - 2 elevi, istorie -
3 elevi, fizicã - 2 elevi, chimie - 1 elev,
geografie - 1 elev. 

“Pentru anul ºcolar 2022-2023,
avem în încadrare 6 clase de
învãþãmânt liceal (clasa a IX-a). În
prima etapã s-au completat toate
locurile ºi a crescut semnificativ
media de admitere, astfel: profil

real - ultima medie 7,08, faþã de 6,68
în anul 2021 ºi la profil umanist -
ultima medie 7,29, faþã de 6,74, în
anul 2021. Aceste rezultate reflectã
atât munca ºi devotamentul
cadrelor didactice, cât ºi sârguinþa
elevilor”, ne-a declarat doamna
prof. Aniºoara Crãciunescu - direc-
tor adjunct al Liceului Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi. 

83% a fost promovabilitatea 

la Bacalaureat 2022 în Urlaþi!

Nou regulament de organizare ºi funcþionare
a unitãþilor de învãþãmânt

Începând cu 1 septembrie 2022,
elevii nu mai pot fi exmatriculaþi, a
anunþat Ministerul Educaþiei. Noul
Regulament de Organizare ºi
Funcþionare a Unitãþilor de
Învãþãmânt Preuniversitar va fi
publicat în Monitorul Oficial.

”Eliminarea dispoziþiilor referi-
toare la exmatricularea elevilor,
având în vedere faptul cã dreptul la
educaþie este de ordin constituþio-
nal. Prin urmare, mãsura exma-
triculãrii va fi posibilã numai pen-
tru învãþãmântul postliceal, care nu
are caracter obligatoriu”, se spune în
comunicatul Ministerul Educaþiei.

Concret, articolul 127 al ROFUIP
a fost modificat astfel:

(1) Consiliile profesorale din
unitãþile de învãþãmânt de stat, particu-
lar sau confesional valideazã situaþia
ºcolarã a elevilor, pe clase, în ºedinþa
de încheiere a cursurilor, iar secretarul
consiliului consemneazã în procesul-
verbal numãrul elevilor promovaþi,
numãrul ºi numele elevilor corigenþi,
repetenþi, amânaþi, exmatriculaþi (în
cazul elevilor din învãþãmântul
postliceal), precum ºi numele elevilor

cu note la purtare mai mici de 7,
respectiv 8 pentru profilul pedagogic ºi
unitãþile de învãþãmânt teologic ºi mili-
tar/calificative mai puþin de “Bine”,
potrivit documentului ministerului. 

Practic, mãsura pune în aplicare
prevederile legii 56/2019 care aratã, la
articolul 16 cã „(1) Învãþãmântul gene-
ral obligatoriu cuprinde învãþãmântul
primar, învãþãmântul gimnazial ºi pri-
mii 2 ani ai învãþãmântului secundar
superior. Învãþãmântul secundar supe-
rior ºi grupa mare din învãþãmântul
preºcolar devin obligatorii pânã cel
mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie
pânã cel mai târziu în anul 2023, iar
grupa micã pânã în anul 2030”. 

Concret, învãþãmântul liceal, pânã
în clasa a XII-a/a XIII-a este învãþãmânt
obligatoriu din anul 2020.

Noutãþi prevãzute în noul
ROFUIP 2022, potrivit Ministerului
Educaþiei:
 reglementarea utilizãrii catalogu-

lui electronic, pentru început, în
unitãþi-pilot
 numãrul de calificative/note

acordate anual fiecãrui elev, la fiecare
disciplinã de studiu, este stabilit de
cãtre cadrul didactic în funcþie de

numãrul unitãþilor de învãþare ºi de
numãrul sãptãmânal de ore prevãzut în
planul-cadru
 modul de încheiere a situaþiilor

ºcolare: la fiecare disciplinã se încheie
anual o singurã medie, calculatã ca
medie aritmeticã din numãrul de note
acordate pe parcursul anului ºcolar
 includerea unor reglementãri

privind nivelul antepreºcolar (creºe)
 compatibilizarea modului de

organizare ºi funcþionare a consiliilor de
administraþie din unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar cu legislaþia primarã

 precizãri privind realizarea
transferurilor elevilor
 eliminarea dispoziþiilor referi-

toare la exmatricularea elevilor, având
în vedere faptul cã dreptul la educaþie
este de ordin constituþional. Mãsura
exmatriculãrii va fi posibilã numai pen-
tru învãþãmântul postliceal, care nu are
caracter obligatoriu.
 eliminarea oricãrei dispo-

ziþii/trimiteri care dã posibilitatea
colectãrii de fonduri bãneºti de la
pãrinþii elevilor
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Din data de 5 iulie, la

Parohia “Sfinþii Voievozi” 

s-a deschis o nouã ediþie 

a programului “ªcoala de

varã” - proiect ce se

adreseazã tuturor copiilor din

Parohie ºi din oraºul Urlaþi. 

În fiecare zi de marþi, de la
ora 9.00, cei prezenþi se vor
bucura de un program diversifi-
cat, începând cu rugãciunea ºi
continuând cu jocurile ºi acti-
vitãþile specifice fiecãrei zile.
Prima zi a avut ca scop

descoperirea locului de
desfãºurare, cunoaºterea profe-
sorilor ºi îndeosebi a partici-
panþilor. Tot în prima zi s-au for-
mat ºi grupele de lucru pe cate-
gorii de vârstã.

“Scopul nostru este de a-i

scoate pe copii din faþa

jocurilor pe calculator, a apli-

caþiilor de socializare, din

faþa televizorului ºi de a-i

învãþa sã socializeze într-un

mod real ºi benefic în cadrul

unui colectiv, de a-i îndruma

sã petreacã timp de calitate

împreunã, astfel încât toatã

energia pe care o au din

abundenþã sã o îndrepte spre

lucruri bune ºi de folos pen-

tru ei”, a declarat pãrintele
Petroni Tãnase - coordonatorul
acestui proiect.

Colaboratori ºi coordona-

tori în cadrul acestui proiect

sunt: prof. înv. primar

Eugenia Gheorghe, 

prof. Anamaria Grigoraº,

prof. Camelia Balamace, preot

Petroni Tãnase ºi 

preot Manuel Radu. 

ªcoalã de varã în Parohia 

“Sfinþii Voievozi” Urlaþi 

Deplasãrile sunt recomandate
în primele ore ale dimineþii sau
seara, pe cât posibil prin zone
umbrite, alternând deplasarea
cu repausul, în spaþii dotate cu
aer condiþionat.

 Evitaþi aglomeraþiile, expu-
nerea prelungitã la soare ºi efortul
fizic intens între orele 11:00-18:00;
 Purtaþi haine lejere, subþiri,

deschise la culoare, pãlãrii ºi
ochelari de soare;
Beþi 1,5-2 litri de lichide pe zi,

nu prea reci, apã, sucuri naturale
din fructe ºi ceaiuri cãlduþe;
Mâncaþi fructe ºi legume sau

iaurt, mâncaþi echilibrat ºi variat
insistând pe produsele cu valoare
caloricã micã;
 Evitaþi bãuturile ce conþin

cofeinã sau zahãr în cantitate mare;
Evitaþi alimentele cu conþinut sporit
de grãsimi, în special de origine ani-
malã;
 Nu consumaþi alcool – 

vã deshidrateazã ºi vã transformã

într-o potenþialã victimã a caniculei;
 Menþineþi legãtura cu per-

soanele în vârstã, interesaþi-vã de
starea de sãnãtate a acestora ºi ofe-
riþi-le asistenþã ori de câte ori au
nevoie;
Nu lãsaþi copiii/animalele de

companie singuri/singure în auto-
turisme;
 Cereþi sfatul medicului de

familie la cel mai mic semn de sufe-
rinþã, manifestat de dumneavoastrã
sau copilul dumneavoastrã;
Creaþi un ambient care sã nu

suprasolicite capacitatea de
adaptare a organismului;

Persoanele care suferã de

diferite afecþiuni îºi vor continua

tratamentul, conform indicaþiilor

medicului. Este foarte util ca în

perioada canicularã sã se con-

sulte medicul curant, în vederea

adaptãrii schemei terapeutice la

condiþiile existente.

Recomandãri privind protecþia

populaþiei pe timpul caniculei
Cetãþenii oraºului Urlaþi 

sunt rugaþi sã primeascã recenzorii 
ºi sã le ofere informaþii complete

Refuzul

furnizãrii de infor-

maþii sau furni-

zarea de informaþii

eronate se

sancþioneazã cu

amendã de la 1.000

lei la 3.000 lei.

Participarea la
recensãmânt este o
îndatorire cetãþe-
neascã pe care o
îndeplinim fiecare
pentru comunitatea
în care trãim mai
ales cã informaþiile
colectate ajutã
administraþia localã
sã îºi prioritizeze
proiectele de dez-
voltare localã. 

Dacã recensãmân-
tul nu ar avea loc nu
am avea o imagine
clarã asupra accesu-
lui populaþiei la ser-
vicii precum sã-
nãtatea, educaþia,
protecþia socialã ºi
altele. De asemenea,
nu am avea o situaþie
de ansamblu asupra
condiþiilor de locuit,
dar nici asupra
mãrimii ºi caracte-

risticilor fondului
locativ, aflat în con-
tinuã schimbare.

Completarea
chestionarului de
recenzare este obli-
gatorie deoarece ob-
þinerea unor rezul-
tate precise ºi rele-
vante este un obiec-
tiv de importanþã
majorã pentru fie-
care dintre noi, pen-
tru edili ºi comu-
nitãþi locale, pentru
noi ca stat.

Obligativitatea
rezidã ºi din preve-
derile OUG nr.
19/2020 (art.42).

INS se preocupã
ca toate datele
culese de la cetãþeni
sã fie stocate ºi uti-

lizate conform celor

mai bune practici

europene de sigu-

ranþã ºi confidenþiali-

tate. Datele obþinute

sunt anonimizate

ºi/sau pseudo-

nimizate, astfel încât

nimeni sã nu poatã

face legãtura cu o

persoanã în cauzã.

Transferul de date

online se realizeazã

printr-un sistem

securizat, protejat

împotriva prelucrãrii

neautorizate sau ile-

gale ºi împotriva

pierderii, a dis-

trugerii sau a dete-

riorãrii accidentale.

Recensãmânt 2022

16 MAI - 24 IULIE 2022

S-a prelungit perioada de recenzare

pânã pe 24 iulie 2022



GAZETA de URLAÞI 6

E foarte important sã înde-

pãrtãm cãpuºa cât mai repede

posibil, însã þinând cont de câteva

sfaturi. Se considerã cã agenþii

patogeni pe care îi poate trans-

mite o cãpuºã pãtrund în organis-

mul nostru numai dacã respecti-

va cãpuºã a stat ataºatã de piele

(prin muºcãturã) timp de cel

puþin 36-48 de ore. 

Aºadar, dacã îndepãrtãm

cãpuºa în primele douã zile de la

implantare, riscul de a contracta

boala Lyme este extrem de mic.

Pentru îndepãrtarea cãpuºelor,

este total contraindicat sã folosiþi

metode “tradiþionale” precum

aplicarea de cãldurã/ cearã/ace-

tonã/ulei /vaselinã/benzinã pe

cãpuºã, deoarece scopul nostru

este sã desprindem cât mai

repede cãpuºa, nu sã aºteptãm sã

se arunce ea singurã de pe noi. 

De asemenea, orice agresiune

asupra cãpuºei o poate determina

sã-ºi deverseze conþinutul sto-

macal în organismul nostru, ºi

odatã cu el potenþiale virusuri ºi

bacterii, ceea ce trebuie sã evitãm

cu orice preþ.

Ca sã desprindem cãpuºa,
avem nevoie de o pensetã.

Trebuie sã încercãm sã fixãm

penseta pe capul cãpuºei ºi cât

mai aproape de piele posibil. 

Scopul este sã extragem

cãpuºa cu tot cu cleºtii cu care 

s-a ataºat, nu numai corpul sãu.

Restanþa capului la nivelul tegu-

mentului poate duce la infla-

maþie localã ºi infecþie. Tragem

cu atenþie, dintr-o singurã

miºcare, dar nu brusc ºi fãrã sã

smulgem sau sã rãsucim cãpuºa.

Sub nicio formã nu trebuie sã

strivim corpul cãpuºei.

În cazul în care observaþi
apariþia unor probleme de
sãnãtate inexplicabile în ter-
men de o lunã de la momentul
muºcãturii, trebuie sã infor-
maþi medicul despre data ca-
lendaristicã la care a avut loc
incidentul ºi despre zona de pe
corp în care s-a produs.

Ce facem dacã ne-a muºcat o cãpuºã?
 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

Telefoane Utile 
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Ambrozia - una dintre cele mai nocive 
plante pentru sãnãtate

Ambrozia înfloreºte la sfârºitul lunii

iulie ºi pânã în septembrie

Ambrozia este o plantã

anualã, perenã prezentã în

grãdini, în culturile de cereale

ºi de floarea-soarelui respectiv

în zonele lãsate în paraginã

(de aici denumirea popularã:

iarbã de paraginã) cum ar fi pe

marginea drumurilor ºi a

cãilor ferate, în apropierea

dãrãmãturilor pe ºantierele de

construcþii, în zone unde

s-a depozitat pãmânt excavat,

respectiv pe terenurile lipsite

de vegetaþie ºi prost între-

þinute.

Conform specialiºtilor,

ambrozia este o plantã cu ca-

racter invaziv, nocivã pentru

sãnãtatea populaþiei, expu-

nerea la polenul acesteia

putând duce la apariþia unor

fenomene de tip alergic, în

perioada florescenþei. 

Planta atinge perioada

maximã de polenizare în

lunile august-septembrie. Toc-

mai de aceea se impune ca,

pânã la sfârºitul lunii în curs,

sã se ia mãsurile necesare dis-

trugerii acesteia, înainte de în-

florire, aºa cum prevede

legea. 

Concret, “proprietarii sau

deþinãtorii de terenuri, benefi-

ciarii lucrãrilor de construcþii,

administratorii drumurilor pu-

blice, a cãilor ferate, cursu-

rilor de apã, lacurilor, sis-

temelor de irigaþii ºi ai

bazinelor piscicole au obli-

gaþia de a desfãºura, în perioa-

da cuprinsã între rãsãrirea

acestei plante ºi apariþia

primelor inflorescenþe -

lucrãri de întreþinere a tere-

nurilor prin cosire, smulgere,

erbicidare etc, pentru comba-

terea ºi distrugerea ambro-

ziei”.

Simptomele alergiei 
la ambrozie

Alergia la ambrozie

seamãnã cu o rãcealã banalã.

Dar faptul cã simptomele nu

cedeazã la medicaþia speci-

ficã unei rãceli ar trebui sã te

punã pe ganduri. Un lucru

mai puþin ºtiut este faptul cã

alergia la ambrozie poate

avea ºi manifestari specifice

unei alergii alimentare.

Iatã care sunt simptomele:

rinoree apoasã 

(nas infundat, nas care 

curge)

tuse uscatã

strãnuturi repetate

lãcrimarea ochilor

senzaþii de mãncãrime

la nivel ocular, nazal ºi

faringian

nervozitate

stãri de anxietate

 insomnii

dureri de cap

Informaþii suplimentare,
legate de metodele de pre-
venire ºi combatere a
ambroziei, se pot obþine de
la Direcþia Agricolã Pra-
hova, la numãrul de telefon
0244/ 593.210. 

Reamintim cã neres-
pectarea acestei obligaþii

legale constituie contra-

venþie ºi se sancþioneazã cu

amendã cuprinsã între 1000

ºi 5.000 de lei - pentru per-

soanele fizice, respectiv

între 10.000 ºi 20.000 de lei -

pentru persoanele juridice.

Sute de mii de români sunt alergici 
la aceastã plantã.
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Mai mult decât dorinþã

Autor: Maria Ciovînã

Vreau sã-þi ofer tot ce are mai bun sufletul meu.
Vreau sã te ador încontinuu ca pe-un curcubeu. 
Vreau sã te învãþ ca pe o poezie scrisã cu dor.
Vreau sã-mi fii cântec ºi eu sã-þi fiu compozitor.

Lasã-mã sã-þi mângâi pielea patimilor, 
ªi sã râvnesc dupã tine molipsitor.
Lasã-mã sã-þi citesc gândurile cele mai sumbre, 
ªi sã mã cuibãresc în ele, lângã umbre.

Vreau sã-þi fiu refugiu când tu te rãsfrângi, 
Sã mã laºi sã-þi domolesc furtunile lungi.
Vreau sã-þi fiu colac de salvare când te scufunzi, 
Sã mã laºi sã-þi domolesc mãrile adânci. 

Postul Sfintei Marii
începe pe 1 august ºi se
încheie pe 15 august,
odatã cu sãrbãtoarea
Adormirii Maicii
Domnului.

O mare sãrbãtoare creºtin
ordotoxã, care are loc în pos-
tul Sfintei Maria Mare, este
sãrbãtoarea Schimbãrii la
Faþã, (6 august) denumitã
popular ºi Obrejenia sau
Pobrejenia, când e dezlegare
la peºte.

Sãrbãtoarea de Sfânta
Marie se þine mai ales pentru
sãnãtate, pentru cãsãtorie,
pentru naºtere uºoarã ºi pen-
tru vindecãri.  

În Postul Sfintei Marii nu
se fac nunþi, sezonul se des-
chide dupã data de 15 august
ºi þine pânã la intrarea în pos-
tul Crãciunului. 

O altã tradiþie popularã ne
spune cã, de Obrejenie oame-

nii trebuie sã se împace unii
cu alþii, dacã au fost certaþi.

De sãrbãtoarea 
SCHIMBÃRII LA FAÞÃ
sau Pobrejenie se leagã
o sumedenie de super-
stiþii, care de care mai 
mult sau  mai puþin 
respectate, ºi anume:

 Cine mãnâncã struguri
înainte de Obrejenie, adicã
nesfinþiþi, o sã aibã dureri de
burtã, fiindcã aceºtia trebuie,
mai întâi, duºi la bisericã pen-
tru a fi sfinþiþi;

 Fetele nu trebuie sã se
spele pe cap de Obrejenie,
fiindcã aºa cum iarba nu mai
creºte în câmpuri, aºa nu le
va mai creºte nici lor pãrul;
În aceastã zi, femeile

însãrcinate se roagã la Maica
Domnului, pentru ca aceasta
sã le protejeze pe toatã durata
sarcinii ºi sã le ajute sã nascã
bebeluºi sãnãtoºi.
Femeile care spalã rufe

de Pobrejenie vor fi nãpãdite
de pãduchi ºi ploºniþe, iar
cele care poartã prunci, dacã
þin aceastã zi, vor avea o
naºtere foarte uºoarã;
Se spune cã ziua de

Pobrejenie este una din zilele
sfinte în care se deschid
Cerurile, iar cei aleºi de
Dumnezeu pot sã vadã Porþile
Raiului.

În 15 august este cele-
bratã ºi Ziua Marinei,
Sfânta Maria fiind ocroti-
toarea marinarilor. 

Postul Adormirii Maicii Domnului.

Tradiþii, superstiþii ºi obiceiuri

Evenimente petrecute de-a lungul timpului în luna iulie
1 iulie 2005: Intrã în circulaþie leul

nou, urmând ca pânã la 31 decembrie
2006 leii vechi sã circule în paralel cu
cei noi. Aceasta reprezintã a doua
etapã a denominarii ºi începând cu
aceastã datã 10.000 lei vechi vor fi
preschimbaþi pentru un leu nou.

2 iulie 1504: A murit ªtefan cel
Mare, domnitor al Moldovei (1457-
1504). A domnit timp de 47 de ani, cea
mai lungã domnie din epoca medievalã
din Þãrile Române.

3 iulie 1900: A avut loc prima
ascensiune a unui dirijabil (zepelin).
Ferdinand, conte von Zeppelin
(1838–1917), constructor german de
dirijabile, a fost primul care a folosit
motorul cu combustie internã pentru
propulsia dirijabilelor.

4 iulie 1864: A fost adoptat decre-
tul domnesc privind înfiinþarea Univer-
sitãþii din Bucureºti, care reunea într-
un singur corp facultãþile de Drept,
ªtiinþe ºi Litere.

5 iulie 1941: Al Doilea Rãzboi
Mondial. Brigãzile 1 ºi 4 Mixte din
cadrul Armatei Române au eliberat
oraºul Cernãuþi.

6 iulie 2012: Traian Bãsescu a fost
suspendat din funcþia de preºedinte al
României de parlamentarii din cadrul
celor douã camere reunite ale
Parlamentului cu 256 voturi pentru. În
urma prezenþei la referendum a 46,24%
din populaþia cu drept de vot, rezulta-
tul a fost invalidat deoarece nu a
întrunit cvorumul necesar.

7 iulie 2005: Mai multe explozii de
naturã teroristã au zguduit Londra. Au
fost uciºi 56 de oameni ºi s-au înregis-
trat peste 700 rãniþi.

8 iulie 1869: S-a inaugurat prima
linie de tramvai tras de cai din Europa,
în Timiºoara.

9 iulie 1958: Un cutremur de 7,5
grade pe scara Richter a avut loc în
Golful Lituya, Alaska, provocând un
mega tsunami cu înãlþimea valului de
apã de 520 metri, cel mai mare tsunami
cunoscut în istorie.

10 iulie 1994: România pierde în
faþa Suediei, la penalty-uri, calificarea
în semifinalele Campionatului Mondial
de Fotbal din SUA, unde putea întâlni
echipa Braziliei.

11 iulie 1917: Primul Rãzboi
Mondial: Începe Bãtãlia de la Mãrãºti
în care Armata a II–a românã, coman-
datã de generalul Alexandru Averescu,
înfrânge armata germanã (11 iulie – 19
iulie).

13 iulie 1897: Dupã doar douã zile
în aer, expediþia polarã cu balonul cu
gaz a cercetãtorilor suedezi Salomon
August Andrée, Nils Strindberg ºi Knut
Fraenkel este forþatã sã aterizeze. Abia
dupã 30 de ani, în vara anului 1930 doi
pescari de pe baleniera Bratvag au
descoperit corpurile celor trei expe-
diþionari, perfect conservate în gheaþã. 

14 iulie 1967: A murit scriitorul
român Tudor Arghezi. A scris, între
altele, teatru, prozã, pamflete, precum
ºi literaturã pentru copii. A fost printre

autorii cei mai contestaþi din întreaga
literaturã românã.

16 iulie 1054: S-a produs Marea
Schismã dintre bisericile creºtine occi-
dentale ºi bisericile orientale de rit
bizantin.

18 iulie 1938: A murit regina Maria
a României, soþia regelui Ferdinand ºi
mama regelui Carol al 
II-lea. ªi-a adus o contribuþie decisivã
la crearea României Mari prin activi-
tatea din Primul Rãzboi Mondial ºi
campania diplomaticã din timpul
Conferinþei de Pace.

19 iulie 1965: La Congresul al IX-lea al
Partidului Comunist Român, Nicolae
Ceauºescu a fost ales în funcþia de se-
cretar general al Partidului.

20 iulie 1944: Al Doilea Rãzboi
Mondial: Adolf Hitler supravieþuieºte
complotului de la 20 iulie într-o încer-
care de asasinat condusã de Claus von
Stauffenberg.

21 iulie 1907: A murit Nicolae
Grigorescu, cel mai mare pictor român
ºi fondatorul picturii române moderne.

24 iulie 1917: Bãtãlia de la
Mãrãºeºti. Victoria armatei române
comandate de generalul Eremia
Grigorescu asupra trupelor germane
conduse de feldmareºalul August von
Mackensen (24 iulie/6 august-6/19
august).

25 iulie 1909: Pionierul francez al
aviaþiei Louis Blériot a realizat prima
traversare în avion a canalului Mânecii
(37 de minute).

26 iulie 1941: Al Doilea Rãzboi

Mondial. Este cuceritã Cetatea Albã. Se

încheie campania militarã purtatã de

Armata Românã, alãturi de cea ger-

manã, pentru eliberarea nordului

Bucovinei ºi Basarabiei.

27 iulie 1940: Bugs Bunny a debu-

tat pe micile ecrane, în desenul animat

A Wild Hare.

28 iulie 1914: Primul Rãzboi

Mondial: Austro-Ungaria a declarat

rãzboi Serbiei, fapt care a marcat

începutul primei conflagraþii mondiale

(1914-1918).

29 iulie 1848: În parcul Zãvoi din

Râmnicu Vâlcea, în faþa unei

numeroase asistenþe, dupã ce s-a citit

noua Constituþie, un grup de tineri,

avându-l în frunte pe Anton Pann, a

intonat pentru prima oarã imnul

Revoluþiei paºoptiste “Deºteaptã-te,

române”, devenit dupã Revoluþia anti-

comunistã din 1989 imnul naþional al

României.

29 iulie 1998, în fiecare an, este

marcatã Ziua Imnului Naþional al

României, simbol naþional, alãturi de

drapelul tricolor, stema þãrii, precum ºi

sigiliul statului. Ziua Imnului Naþional

al României - 29 iulie a fost proclamatã

prin Legea nr. 99/1998.
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Din pãcate, în ciuda eforturilor
susþinute ale administraþie pu-
blice locale de a oferi oraºului
nostru o cu totul altã imagine,
mai existã “specimene” - care nu
au nimic în comun cu o societate
normalã ºi cãrora le lipsesc cu
desãvârºire cei 7 ani de acasã. 

Facem referire aici la deja media-

tizatul caz al tânãrului venit în vizitã

la rude în Urlaþi (nn - familia Ispas) ºi

care, în creierii nopþii, a vandalizat

cu un cuþit bãncile noi (montate de

câteva zile) în Parcul Central din

oraº. Huliganul a fost prins în flagrant

de cãtre patrula Poliþiei Locale Urlaþi

ºi condus la secþie, unde i s-a

întocmit un proces verbal pentru dis-

trugere. Ulterior, cazul a fost preluat

de cãtre poliþia naþionalã, care i-a

întocmit un dosar tânãrului care s-a

crezut în Vestul sãlbatic. El va supor-

ta rigorile legii ºi va fi amendat pen-

tru gestul sãu iresponsabil ºi fãrã

explicaþii. 

Condamnãm cu fermitate astfel
de manifestãri, care nu au ce cãuta
într-o comunitate respectabilã, ca
cea din oraºul nostru.

ªi noi, cetãþenii, trebuie sã luam

act de fiecare datã pentru a preîn-

tâmpina astfel de manifestãri huliga-

nice ºi care lovesc în mod direct în

eforturile administraþiei publice

Urlaþi de a oferi locuitorilor oraºului

o cu totul altã perspectivã pentru

petrecerea timpului liber. 

Pe aceastã cale, Primãria Urlaþi

informeazã cã astfel de acþiuni, pen-

tru depistarea celor certaþi cu legea

ºi cu bunul simþ, vor continua cu ºi

mai mare intensitate! Se va acorda o

atenþie deosebitã patrulelor de

noapte ale Poliþiei Locale Urlaþi, pen-

tru depistarea indivizilor cu apucã-

turi huliganice ºi pedepsirea drasticã

a acestora, conform legilor în

vigoare!

Totul despre proiectul ADI “ÞINUTUL VINULUI”, 

din care face parte ºi oraºul Urlaþi

În luna februarie a acestui an,
Consiliul Judeþean Prahova s-a aso-
ciat cu 20 de localitãþi din judeþ în
cadrul Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã “Þinutul Vinului”,
prin care se propune derularea
unor proiecte comune de dez-
voltare integratã, precum ºi
atragerea unor investiþii consis-
tente. Proiectul a fost pus în aceastã
lunã în consultare publicã pentru
aprobarea “Strategiei de Dezvoltare
a Þinutului Vinului în Judeþul
Prahova 2022 - 2030”. 

Din ADI “Þinutul Vinului” fac
parte: CJ Prahova, oraºele URLAÞI,
Boldeºti-Scãeni ºi Mizil, precum ºi

comunele Valea Cãlugãreascã, Bucov,

Ceptura, Gura Vadului, Vadu Sãpat,

Fântânele, Lapoº, Sângeru, Starchiojd,

Cãrbuneºti, Tãtaru, Cãlugãreni,

Predeal-Sãrari, Drajna, Plopu, Bãtrâni

ºi Jugureni. Asociaþia va avea sediul în

Palatul Administrativ din Ploieºti.

Strategia va reprezenta punctul de

pornire pentru accesarea finanþãrilor

nerambursabile acordate în noul exer-

ciþiu financiar, în vederea dezvoltãrii

durabile a zonei în concordanþã cu

obiectivele asumate de þara noastrã

prin aderarea la programele europene,

mãsurile ºi direcþiile de acþiune

trasate.

Scopul Strategiei de Dezvoltare
a “Þinutului Vinului” în judeþul

Prahova, pentru perioada 2022 - 2030,
constã în stabilirea cadrului de dez-
voltare a potenþialului judeþului ºi a
unitãþilor administrativ-teritoriale
cuprinse în Strategia de Dezvoltare
Durabilã, pe durata întregului exer-
ciþiu financiar urmãtor.

Obiective urmãrite 
constau în:
 coordonarea diferitelor inter-

venþii care se vor finanþa prin intermedi-

ul mecanismului “Asociaþia de

Dezvoltare Intercomunitarã Þinutul

Vinului”

 dezvoltarea durabilã a zonei

determinate ca ADI “Þinutul Vinului” ºi

a tuturor unitãþilor administrativ-terito-

riale care compun asociaþia

 asigurarea dezvoltãrii econo-

mice ºi sociale a localitãþilor din ADI

“Þinutul Vinului”

 iniþierea, promovarea ºi deru-

larea unor proiecte comune de dez-

voltare integratã a zonei ºi de atenuare

a discrepanþelor de dezvoltare între

localitãþi

 susþinerea accesãrii diverselor

surse de finanþare internaþionalã,

respectiv a fondurilor nerambursabile,

în cadrul cãrora administraþiile pu-

blice locale sunt eligibile ca ºi solici-

tanþi ai finanþãrilor nerambursabile

 dezvoltarea turismului

 dezvoltarea resurselor umane,

creºterea ratei de ocupare ºi comba-

terea excluziunii sociale ºi a dezechili-

brelor sociale

 atragerea unui numãr cât mai

mare de investiþii private, în vederea

dezvoltãrii durabile a zonei ºi a

unitãþilor administrativ-teritoriale.

Vandalism ºi distrugere în Parcul Central din Urlaþi


