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Inspector, Diana SERSEA

 ªedinþa extraordinarã 
din 11 octombrie 2022:

1. Hotãrârea nr.87/11.10.2022
privind relocarea „Oborului sãp-
tãmânal comercializare cereale-
oraº Urlaþi”.

2. Hotãrârea nr.88/11.10.2022
privind aprobarea alipirii a 2 imobile-
teren, rezultând imobilul-teren cu nu-
mãrul cadastral 25850, situat în Loc.
Orzoaia de Jos, nr. 52, jud. Prahova,
UAT Urlaþi având suprafaþa mãsuratã
11472 mp.

 ªedinþa extraordinarã 
din 13 octombrie 2022:

1. Hotãrârea nr.89/13.10.2022
privind aprobarea depunerii proiec-
tului “Reabilitare moderatã clãdire
publicã în Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova – clãdire Anexã ªcoala
Gimnazialã  “Cãnuþã Ionescu”,
Oraº Urlaþi, judeþ Prahova” în
cadrul Programului de finanþare

Planul Naþional de Redresare ºi
Rezilienþã, Componenta 10 – Fondul
Local, Operaþiunea I.3: Reabilitarea
moderatã a clãdirilor publice pentru
a îmbunãtãþi serviciile publice, runda
a doua.

ªedinþa ordinarã 
din 27 octombrie 2022:

1. Hotãrârea nr. 90/27.10.2022
privind înfiinþarea Serviciului Ora-
ºului Urlaþi pentru gestionarea
câinilor fãrã stãpân ºi delegarea
acestuia, prin concesiune.

2. Hotãrârea nr. 91/27.10.2022
privind aprobare P.U.Z. «,,EXTIN-
DERE INTRAVILAN (S=29 331 MP)
ZONÃ LOCUINÞE ªI FUNCÞIUNI
COMPLEMENTARE, ZONÃ INSTI-
TUÞII ªI SERVICII, ZONÃ SPAÞII
VERZI, AGREMENT ªI SPORT ªI
ZONÃ CÃI DE COMUNICAÞII PEN-
TRU AMPLASARE CARTIER REZI-
DENÞIAL (Sst=38 533 MP)”, situat în
judeþul Prahova, oraºul Urlaþi, str.
Valea Bobului, nr. cadastrale  21387,
21386, 21385, 21378, 21377, 21376,
21375, 21379, 21380, 21381, 21382,

21384,  21374, 21364, 21373, 21372,
21398, 21397, 21396, 21395, 21394,
21393, 21392, 21391, 21390, 21369,
21368, 21367, 21366, 21365, 20740,
21388, 21675, 20737, 21363, 21362,
21361, 21677, 22117, 22116, 21491, 20736,
21678, 20416, 20739, 25520, 21383».

3. Hotãrârea nr.92/27.10.2022
privind mandatarea domnului
Mãchiþescu Marian, reprezentantul
Unitãþii Administrativ Teritoriale
Oraºul Urlaþi, jud. Prahova, pentru 
a vota în Adunarea Generalã a
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu-
nitarã „Parteneriatul pentru Mana-
gementul Apei - Prahova”, conform
art.13 alin.(2) din Statutul Asociaþiei,
primirea comunei Plopu ca membru
al asociaþiei.

4. Hotãrârea nr.93/27.10.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice  din
Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile martie,
aprilie, mai ºi iunie 2022.

5. Hotãrârea nr.94/27.10.2022
privind mandatarea domnului
Mãchiþescu Marian, reprezentantul
Unitãþii Administrativ Teritoriale

Oraºul Urlaþi, judeþul Prahova, pentru
a vota în ºedinþa Adunãrii Generale a
Asociaþiei de Dezvoltare Intercomu-
nitarã „Þinutul Vinului”, modificarea
ºi completarea Statutului Asociaþiei.

6. Hotãrârea nr.95/27.10.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice  din
Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru luna septembrie
2022.

7. Hotãrârea nr.96/27.10.2022
privind  aprobarea Structurii organi-
zatorice, Organigramei ºi Statului de
funcþii al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

8. Hotãrârea nr.97/27.10.2022
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2022.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna octombrie 2022 

Consumatorii cas-
nici, care depãºesc un
consum lunar de peste
255 de kw, vor plãti 1,3
lei/kw. Pe de altã parte,
primii 255 de kw con-
sumaþi vor fi tarifaþi cu
0,80 lei. Mãsurile au fost
anunþate de premierul
Nicolae Ciucã în ultima
ºedinþã de Guvern, când
s-au adoptat modificãrile
la Ordonanþa pe Energie.
Guvernul va

menþine preþul de 1 leu
pentru IMM-uri ºi va
asigura un preþ pentru
marii consumatori de 
1,3 lei.

”Prin aceastã ordo-
nanþã de urgenþã asi-
gurãm mecanismele de
achiziþie pentru
energie, astfel încât,

aºa cum ne-am angajat,
sã asigurãm protejarea
populaþiei ºi a econo-
miei în felul în care
vom menþine preþul la
energie electricã”, a
spus premierul Nicolae
Ciucã.
Pentru consuma-

torii casnici care se
încadreazã în 100 kw pe
lunã, preþul per kw va fi
de 0,68 lei, respectiv 0,80
lei pentru cei care con-
sumã între 100 ºi 255
kw/lunã. 
În cazul consuma-

torilor casnici care depã-
-ºesc peste 255 kw/lunã,
preþul va fi de 1,3 lei - cu
specificaþia cã, faþã de
prevederile anterioare,
aceºtia vor plãti primii
255 de kw consumaþi la
preþul de 0,80 lei.

Modificãri la

Ordonanþa pe Energie  
1,3 lei/kw, pentru consumatorii casnici care trec 
de 255 de kw lunar, ºi 0,80 lei pânã în acest prag

Pe data de 30 noiembrie 2022,
creºtinii ortodocºi îl sãrbãtoresc
pe Sfântul Apostol Andrei. Consi-
derat ºi Ocrotitorul României,
acesta s-a nãscut în Betsaida Ga-
lileia, localitate situatã pe þãrmul
Lacului Ghenizaret, în nordul
Israelului. Conform Evangheliei,
era fratele lui Simeon Petru,
amândoi fiind pescari alãturi de
tatãl lor. Înainte de a fi Apostolul
lui Iisus, Sf. Andrei  a fost ucenicul
Sfântului Ioan Botezãtorul.
Dorinþa sa de a-L urma pe Hristos
a venit în momentul în care Ioan a
rostit cuvintele “Iatã Mielul lui
Dumnezeu, cel ce a ridicat
pãcatul lumii” (Ioan 1,29).
Potrivit tradiþiei, acesta a fost
primul care a propovãduit Evan-
ghelia la geto-daci. Conform unui
alt izvor, Sfântul Andrei a fost hiro-
tonit episcop la Odyssos, Varna de
astãzi. Dar prezenþa colindelor ºi a
obiceiurilor din Dobrogea, închi-
nate Sfântului Apostol, întãresc
credinþa cã acesta a propovãduit
Evanghelia lui Hristos în
România.

Nu se cunoaºte exact data
martirizãrii acestuia, unii istorici
fixându-l în timpul persecuþiei
împãratului Nero, prin anii 64-67,
iar alþii spun cã ar fi fost omorât în
timpul persecuþiilor de pe vremea
împãratului Domiþian (81-96).

Moaºtele Sf. Andrei au fost
aºezate în Biserica Sfinþilor
Apostoli din Constantinopol, în
anul 357, cu prilejul sfinþirii aces-
teia. În timpul Cruciadei a IV-a,
Cardinalul Petru de Capua a dus
moaºtele Sfântului Andrei în Italia,
în Catedrala din Amalfi. În anul
1462, pe vremea lui Papa Pius al II-
lea, capul sãu ajunge la Roma, iar
de aici este dus în Catedrala din
Patras - în biserica ce poartã
Hramul Sfântul Andrei.

Peºtera în care se crede cã a
vieþuit, cât timp a propovãduit
pe teritoriul românesc, se aflã la
aproximativ 4 km de localitatea
Ion Corvin din judeþul Con-
stanþa. Aici se gãseºte un pat
sculptat într-o piatrã, unde se
spune cã s-ar fi odihnit Sfântul
Apostol. Peºtera transformatã în
Bisericã a fost sfinþitã în anul
1944 de cãtre Episcopul
Tomisului, Chesarie Pãunescu. 

În anul 1995, Sinodul Bisericii
Ortodoxe Române a hotãrât ca sãr-
bãtoarea Sfântului Apostol Andrei
sã fie trecutã cu cruce roºie în ca-
lendarul ortodox.

Tradiþii ºi obiceiuri de
Sfântul Andrei      

În noaptea de Sfântul Andrei,
ies în lume spiritele rele care îi
bântuie pe oameni. Pentru a se
proteja de ele, românii folosesc
usturoiul - un aliment utilizat
împotriva strigoilor, fiinþe
malefice care bântuie pe pãmânt.
Potrivit istoricilor, se credea cã în
aceastã noapte se deschid
mormintele ºi se întorc spiritele
animalelor, iar ele încep sã vor-
beascã.  Astfel, românii pun
usturoi la geamuri ºi la uºi pentru
a se feri de strigoi. 

Fetele care doresc sã îºi vadã
ursitul pot pregãti o turtã specialã
cu multã sare, pe care trebuie sã
o mãnânce înainte de a se culca.
Tradiþia spune cã dacã se vor
mãrita în anul urmãtor, îl vor visa
pe viitorul mire care le va aduce
un pahar cu apã.

Data de 30 noiembrie
marcheazã începutul iernii ºi, de
aceea, sãrbãtoarea Sfântului
Andrei a cãpãtat o conotaþie
agrarã puternicã.

Sfântul Andrei - 30 noiembrie

Viaþa Apostolului, devenit Ocrotitorul României

LA MULÞI ANI 
tuturor celor care

poartã numele
Sfântului Andrei!
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În scopul preîntâm-
pinãrii unor incendii sau
deflagraþii, pompierii
Inspectoratului pentru
Situaþii de Urgenþã 
reamintesc  locuitorilor
principalele reguli ºi
mãsuri menite a le proteja
viaþa ºi bunurile:

 Folosiþi corespunzãtor
mijloacele de încãlzire, le
supravegheaþi permanent, nu
depozitaþi materiale com-
bustibile în apropierea lor, iar
coºurile pentru evacuarea
fumului sunt bine fãcute ºi
izolate faþã de lemnul con-
strucþiilor;
 Coºurile pentru eva-

cuarea fumului sunt curãþate
periodic ºi verificate, dacã
nu au fisuri sau grinzi de
lemn încastrate;
 Instalaþiile electrice

sunt realizate numai de spe-
cialiºtii din domeniu, fãrã
improvizaþii, fãrã fire trase
dupã priceperea fiecãruia,
iar siguranþele electrice sunt
cele originale, fãrã liþe de
cupru sau alte sârme ce nu
pot proteja instalaþia dum-
neavoastrã ;
 Prizele fixe, prizele

multiple, ºtekerele trebuie

înlocuite dacã acestea se
încãlzesc, mai târziu acestea
se pot aprinde;
 Utilizaþi elemente de

instalaþie electricã (transfor-
matoare, corpuri de ilu-
minat, doze de ramificaþie,
etc.) departe de furajele
depozitate, astfel încât o
defecþiune a acestora sã nu
aprindã furajele din preajmã;
 Depozitaþi furajele

(fânul, lucerna, paiele, co-
cenii, etc.) în spaþii special
amenajate (grajduri, depozite)
ºi în niciun caz în podurile
caselor;
 Copiii sunt suprave-

gheaþi permanent, fãrã a
avea la îndemânã chibrituri,

lumânãri, feºtile, jocul aces-
tora atât într-o camerã de
locuit, dar ºi în preajma
depozitelor de furaje putând
genera incendii devas-
tatoare. Explicaþi copiilor
rolul benefic al focului în
viaþa omului, dar ºi peri-
colele utilizãrii necores-
punzãtoare a acestuia;
Nu lãsaþi copiii închiºi

în locuinþe. O sobã neetanºã
sau o sursã de aprindere
(chibrit, brichetã, lumânare
etc.) la îndemâna acestora le
pot pune viaþa în pericol;
 Nu utilizaþi lumânãrile,

feºtilele, chibriturile drept
surse de luminã în poduri,
beciuri sau depozite de furaje.

Sfaturi importante 

dacã foloseºti butelia cu GPL

PENTRU ARAGAZ

Butelia cu GPL (gaz
petrolier lichefiat) poate fi o
soluþie atunci când branºarea
la reþeaua de gaze nu repre-
zintã o opþiune. Însã butelia
poate fi foarte periculosã
dacã nu o foloseºti în mod
corespunzãtor.

Reguli de utilizare 

ºi de siguranþã:

butelia se utilizeazã
doar în poziþie verticalã;
butelia nu se

depoziteazã lângã surse de
cãldurã (radiatoare, sobe,
calorifere), în bãtaia razelor
soarelui sau în încãperi
nearisite;
butelia nu se spalã cu

substanþe corozive, precum
sodã sau leºie;
înainte de aprinderea

buteliei, trebuie verificat dacã
robinetul este oprit;
verificã în mod constant

ºi furtunul pentru posibile
crãpãturi ºi înlocuieºte-l dacã
observi orice deteriorare;

sub nicio formã nu tre-
buie sã încerci sã încãlzeºti
butelia cu apã caldã sau cu
flacãrã pentru a mãri pre-
siunea gazului ºi nici sã
foloseºti flacãra pentru a veri-
fica etanºeitatea buteliei.

NU ESTE PERMISÃ:

 utilizarea furtunurilor

de racord în stare defectã, cu

porozitãþi, îndoituri bruºte,

fisurate sau lãrgite la capete,

fãrã regulatoare de presiune,

fãrã coliere de strângere, ori

fãrã garnituri de etanºare sau

cu garnituri deteriorate;

 amplasarea buteliilor în

apropierea surselor de cãl-

durã, de radiaþii termice

intense, ori sub acþiunea

directã a razelor solare. 

 utilizarea buteliilor cu

gaze lichefiate în subsolul

clãdirilor. Deoarece gazul

petrolier lichefiat (G.P.L.) este

aproximativ de douã ori mai

greu ca aerul, buteliile pot fi

utilizate numai în încãperi 

situate la parter sau etaje.
 suprapunerea garniturii

noi peste cea veche. 

Protejaþi-vã viaþa prin respectarea mãsurilor de prevenire a incendiilor!

Cine are dreptul la ajutor de încãlzire a locuinþei
la iarnã ºi ce acte sunt necesare?

Aºa cum s-a procedat ºi în anii
anteriori, începând cu data de 
17 octombrie 2022, cetãþenii intere-
saþi de acordarea ajutorului de
încãlzire a locuinþei/suplimentului
pentru energie, în sezonul rece, pot
depune cereri la Direcþia de
Asistenþã Socialã din cadrul
Primãriei URLAÞI.

Precizãm cã, potrivit legii, au
dreptul sã solicite acest tip de ajutor
proprietarul locuinþei, iar venitul
maxim pe membru de familie trebuie
sã fie de 1.386 lei, iar în cazul per-
soanei singure - 2053 lei.

ACTELE NECESARE:

 cerere tip, completatã  
 actele de identitate ale solici-

tantului ºi ale membrilor familiei -
original ºi copie  
 certificatele de naºtere ale

membrilor familiei - original ºi copie  
certificatele de cãsãtorie/
deces - original ºi copie  
dupã caz, alte acte doveditoare

privind componenþa familiei (ho-
tãrâri  judecãtoreºti - original ºi
copie)  
 factura de gaze ºi energie elec-

tricã pe luna anterioarã depunerii
cererii - în original  
 adeverinþã de salariat cu veni-

tul net pe luna anterioarã depunerii
cererii ºi menþiunea cã beneficiazã
de bonuri de masã, iar în cazul în
care beneficiazã - valoarea acestora  
 cupoane de pensie, ºomaj, alo-

caþii de stat, indemnizaþie de creºtere
copii, cupoane de indemnizaþie de
handicap pe luna anterioarã
depunerii cererii  
 actul de proprietate, contract

de comodat, contract de închiriere
 adeverinþã de rol de la

primãrie  
un dosar de încopciat sau de

plastic   
extras de cont pentru veniturile

încasate prin cont bancar, de la
fiecare membru care are cont  
 actele maºinii, pentru cei care

au   

 actele doveditoare de venituri
se vor aduce lunar, pe data de 25 ale
lunii.

Orice modificare care apare dupã
ce a fost acordatã subvenþia, în ce
priveºte veniturile, numãrul mem-
brilor, deces, naºtere, divorþ, actele de
identitate ale copiilor care au împli-
nit 14 ani sau cele care au expirat,
AVEÞI OBLIGAÞIA SÃ ANUNÞAÞI
Direcþia de Asistenþã Socialã a
primãriei, în termen de 5 zile de la
data modificãrii ºi sã prezentaþi
actele necesare. 

În fiecare cerere trebuie menþio-
nat, OBLIGATORIU, un numãr de tele-
fon. Pentru a beneficia de ajutorul de
încãlzile a locuinþei, pe toatã perioa-
da sezonului rece (noiembrie 2022 -
martie 2023), solicitãrile trebuie
depuse pânã la data de 18.11. 2022
sau lunar, pânã la data de 20 ale lunii
ºi se vor încadra cu data de 1 ale lunii
respective, iar cele depuse începând
cu data de 21 ale lunii, se vor încadra
începând cu luna urmãtoare.

CONDIÞIILE 
DE ACORDARE PENTRU 
AJUTORUL DE ÎNCÃLZIRE

NUMAI PENTRU 
UN SINGUR SISTEM DE
ÎNCÃLZIRE
 numai familiilor ºi/sau per-

soanelor singure care nu benefi-
ciazã de alte forme de sprijin
pentru încãlzirea locuinþei
 numai pentru o singurã

locuinþã (pentru locuinþa de
domiciliu sau de reºedinþã)
 numai titularului contractu-

lui/convenþiei individuale
încheiat/încheiate cu furnizorul
 numai consumatorilor vul-

nerabili care nu deþin altã formã
de încãlzire, au fost debranºaþi
de la furnizarea energiei termice
sau a gazelor naturale ºi au con-
tracte valabile de furnizare a
energiei electrice (în cazul soli-
citãrii ajutorului pentru
încãlzirea cu energie electricã)
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Iubitorii muzicii din
Urlaþi, ºi în special ai folku-
lui, au primit un frumos
cadou înaintea sãrbãto-
rilor. Cu sprijinul Primã-
riei Urlaþi, la Casa de
Culturã din oraº s-a des-
fãºurat Festivalul “Dealu’
cu Folk”. 

Aflat la a doua ediþie, festi-

valul (care se doreºte a

deveni, în scurt timp, unul

naþional!) a adus pe scenã,

mai întâi, talentaþii copii

îndrumaþi de prof. Marius

Glonþ. 

Aici trebuie sã-i amintim

pe membrii grupurilor folk

din Urlaþi, Mãgurele, Tomºani

ºi Ploieºti.

Capul de afiº al festiva-
lului din acest an a fost
recitalul binecunoscutei
cantautoare Dana Florian,
care s-a îndrãgostit pur ºi
simplu de Urlaþi de la
prima participare. 

“Sunt surprinsã de 
talentul acestor copii. 
Publicul a fost ºi el mi-
nunat ºi m-a fãcut sã mã
simt ca acasã. Cu siguranþã,
voi reveni cu mult drag la
Urlaþi, unde am gãsit
oameni deschiºi ºi mari
iubitori de muzicã bunã”,
ne-a declarat Dana Florian. 

Am avut ºi ºansa de a

împãrþi emoþiile cu invitata

noastrã, înainte sã urce pe

scenã. Aºa am aflat lucruri

foarte interesante despre

Dana ºi familia ei, iar la final

am primit ºi un cadou spe-

cial: un cd, cu autograf!

Momentul invitatei a fost

aplaudat ºi de dl. primar

Marian Mãchiþescu, care ºi-a

dorit sã ia parte la bucuria

copiilor care au încântat

numeroasa asistenþã. 

“Suntem deschiºi
oricãror evenimente de
acest gen ºi vom rãspunde
pe mãsurã, de fiecare datã,
atunci când ni se va cere
ajutorul. În Urlaþi este
nevoie de culturã pentru
cã, nu trebuie sã uitãm,
cultura creeazã valori ºi
simboluri ºi cultivã în
fiecare ideea de evoluþie ºi

perfecþiune. Prin culturã,

omul poate conºtientiza

însemnãtatea artei ºi, în

acelaºi timp, poate desco-

peri noi cãi de a da frumo-

sului diferite conotaþii”,

ne-a declarat primarul Ora-

ºului Urlaþi, dl. Marian

Mãchiþescu.
Festivalul “Dealu’ cu

Folk” 2022 s-a încheiat cu
recitalul tinerilor ºi talen-
taþilor componenþi ai
grupului “ScreamCity”. 

Recital de senzaþie Dana Florian, 

la Festivalul “Dealu’ cu Folk” - Urlaþi 2022

Luminiþele se aprind în

seara de Moº Nicolae

A devenit deja o tradiþie ca
municipalitatea sã ofere locuito-
rilor Oraºului Urlaþi un peisaj
de poveste pe strãzi cu ocazia
Sãrbãtorilor de iarnã. Suntem în
mãsurã sã vã anunþãm cã, ºi în
acest an, strãzile oraºului se vor
transforma într-un spectacol de
luminã ºi culoare. 

Excepþia din acest an este cã

totul se va face conform ultimelor

directive de economisire a

energiei, cu o eficientizare maximã

a iluminatului. Pregãtirile au

început deja, cu amenajãrile din

Centrul Civic unde, de curând, 

a fost amplasat ºi un ceas stradal

analogic pilotat GPS, cu trei feþe, 

ºi adus pe comandã de la Arad. 

Oraºul va prinde “viaþã”
odatã cu montarea de perdele
de ghirlande multicolore,
steluþe de Crãciun ºi figurine
3D - care vor fi o adevãratã
bucurie pentru privitori. 

Cei mai fericiþi vor fi, 
desigur, copiii - care sunt invi-
taþi în seara de Moº Nicolae
sã participe la aprinderea
luminiþelor de sãrbãtori.

Va fi, totodatã, ocazia perfectã

pentru amatorii de fotografie de a

imortaliza spectacolul de luminã

pus la punct de cãtre municipali-

tatea oraºului Urlaþi. 

Au început pregãtirile de sãrbãtori! 
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Lucrãrile de modernizare 
ºi reabilitare a infrastructurii
continuã în ritm alert în
zonele vizate de cãtre admi-
nistraþia publicã Urlaþi.

Am luat ºi noi la pas, la
finalul sãptãmânii trecute,
zonele unde se executã
lucrãri la puncte de tre-
cere importante din Valea
Urloii, Valea Crîngului -
“Bucuria Ajutorului” ºi
Valea Nucetului. 

Din capul locului trebuie
menþionat faptul cã aceste
proiecte au fost implementate
cu angajaþi ai serviciului
ADPP Urlaþi (coordonaþi de
ºeful biroului, Constantin Rob) -
lucru ce a condus la economii sub-
stanþiale fãcute de cãtre Primãria
Urlaþi. Firesc, altele ar fi fost costurile
acestor lucrãri (cu mult mai mari),
dacã ele s-ar fi realizat cu firme spe-
cializate. 

La Valea Crîngului, am ajuns în
ziua în care se lucra la punctul de tre-
cere cãtre Centrul de Zi “Sf. Stelian” -
Fundaþia “Bucuria Ajutorului”. Deºi
ploua englezeºte, angajaþii primãriei
nu au plecat din zonã decât atunci
când s-au asigurat cã totul aratã con-
form planurilor. De aici, aceºtia s-au
îndreptat cãtre Valea Nucetului, unde
s-a lucrat la turnarea fundaþiei pentru
un alt punct de trecere important. 

Cât priveºte lucrãrile executate,
de aceeaºi echipã, la punctul de tre-
cere din Valea Urloii, am constatat cã
acestea sunt în stadiu avansat, aºa
dupã cum se poate vedea ºi din ima-
ginile surprinse de noi. Am fãcut
poze ºi de pe vechea punte de lemn,
pe care am pãºit temãtori - la fel cum
o fãceau ºi locuitorii din zonã, dar
care acum beneficiazã de o cu totul
altã traversare peste râpa existentã. 

Primarul Oraºului Urlaþi, dl.
Marian Mãchiþescu – cel care a pro-
pus implementarea acestor proiecte
de amploare, a trecut zilnic prin toate
cele trei ºantiere pentru a urmãri sta-
diul lucrãrilor. 

Se munceºte din greu 
ºi la proiectul din 

PARCUL TINERETULUI

ªi pentru cã tot eram prin zonã,
am mers, din nou, ºi pe ºantierul
unde se lucreazã la noul parc din
Cartierul Tineretului ºi la noua creºã
de aici - de care vor beneficia 45 de
copii. 

Ambele proiecte, propuse de
cãtre primarul Marian Mãchiþescu,

sunt finanþate prin Programul
Operaþional Regional (POR) 2014-
2020. Aici, lucrãrile merg ceva mai
încet, asta ºi pentru cã este nevoie de
pãmânt suplimentar, pentru
respectarea cotelor, cât ºi pentru
amenajarea viitorului parc. 

Proiectul intitulat ”Îmbunã-
tãþirea calitãþii vieþii populaþiei în
oraºul Urlaþi” este co-finanþat din
fonduri europene. Acesta însumeazã
20.490.976,94 lei, din care
20.079.295,39 lei - contribuþia Uniunii
Europene, ºi are ca termen final de
execuþie data de 29.12.2023.

Lucrãri de modernizare la puncte de trecere
în Valea Urloii, Valea Crîngului 
ºi Valea Nucetului 

Oraºul Urlaþi a primit finanþare prin programul “Anghel Saligny” 
pentru un proiect amplu de MODERNIZARE ºi REABILITARE a STRÃZILOR

Ministerul Dezvoltãrii a publicat
lista obiectivelor de investiþii
finanþate prin Programul “Anghel
Saligny” pentru mai multe localitãþi
din România care au fãcut solicitãri
în acest sens. 

În judeþul Prahova, ministerul va
finanþa un numãr de 158 de obiective,
în valoare totalã de 1.492.794.607,99 lei,
iar fondurile au fost aprobate pentru
investiþii în reþelele de apã, canalizare
ºi drumuri. 

Oraºul Urlaþi primeºte finanþare
pentru proiectul “Reabilitare ºi
modernizare strãzi, faza a 3-a,
strãzile Arioneºtii Noi, Liliacului,
Lalelelor, Macului, Viorelelor,
Mãceºului, Fundãtura Crizante-

melor, Crizantemelor (bretea),
Mihai Viteazu ºi Socului”, -
finanþarea de la minister fiind în
valoare de 11.179.949,62 lei. “Avem mai multe proiecte

de investiþii depuse la minis-
ter. Este un început bun, pen-
tru cã ne dorim de mai mult
timp sã finalizãm aceste
obiective. Am depus ºi vom
depune în continuare efor-
turi susþinute pentru imple-
mentarea proiectelor de
investiþii aprobate în
ºedinþele Consiliului Local ºi
care au ca principal scop
creºterea calitãþii vieþii
locuitorilor din oraºul
Urlaþi”.

Marian Mãchiþescu, 
primarul oraºului Urlaþi: 
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Sfântul Ierarh Nicolae, poate cel mai
cunoscut ºi iubit sfânt al Bisericii
Ortodoxe, este cinstit pe 6 decembrie. Atât
Biserica Ortodoxã, cât ºi cea Româno-
Catolicã îl serbeazã pe Sfântul Ierarh Nicolae,
cunoscut în toatã lumea, fiind cinstit ºi iubit
de credincioºii de pretutindeni.

Sfântul Ierarh Nicolae a primit de la
Dumnezeu darul facerii de minuni, fiind
considerat sfânt de popor chiar din timpul
vieþii. Toate aceste minuni, dar ºi bunã-
tatea sa stau la baza convingerii cã Moº
Nicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre
6 decembrie, mai cu seamã cã Sfântul ºi-a
împãrþit toatã averea moºtenitã fãrã sã
pãstreze nimic. 

Moº Nicolae este aºteptat de cãtre co-

pii, care în noaptea de 5 spre 6 decem-

brie trebuie sã-ºi pregãteascã ghetuþele,

pentru ca Moºul Nicolae sã le poatã um-

ple cu daruri. 

Tradiþia ne spune cã Sfântul Nicolae
este al doilea sfânt fãcut de Dumnezeu,
care stã alãturi de Pãrintele ceresc, în stân-
ga lui. Totodatã, ºtim cã e milostiv faþã de
sãraci, ajutã vãduvele, orfanii ºi dãruieºte
bani tuturor sãracilor. 

Se  pun crenguþe de pomi fructiferi în
apã, pentru a înflori pânã la Anul Nou,
ocazie cu care se va afla rodul livezilor din
anul ce urmeazã.

Când ninge pe data de 6 decembrie se
spune ca Moºul îºi scuturã barba ºi iarna
poate sã înceapã. Este ziua în care binele
învinge, prin credinþã, rãul, iar în popor
este numitã Sânicoara. 

2 noiembrie 1784: A izbucnit
marea Rãscoalã Þãrãneascã din
Transilvania, condusã de Horea,
Cloºca ºi Criºan.

3 noiembrie 1918: Primul Rãzboi
Mondial: Semnarea armistiþiului
între Imperiul Austro-Ungar ºi
Antanta, armistiþiu care pune capãt
rãzboiului. Evenimentul a avut loc la
„Villa Giusti”.

4 noiembrie 1890: S-a dat în
folosinþã City and South London
Railway, prima linie de metrou din
lume ºi prima linie a metroului lon-
donez.

5 noiembrie 2010: A murit
Adrian Pãunescu, poet, prozator, jur-
nalist, politician român, membru de
onoare al Academiei de ºtiinþe a
Republicii Moldova.

7 noiembrie 1877: Trupele
române, comandate de colonelul
George Slãniceanu, ocupã oraºul-
cetate Rahova (7-9 nov).

8 noiembrie 1496: S-a încheiat
construirea bisericii cu hramul
Sfinþii Arhangheli din Rãzboieni,
judeþul Neamþ, locul unde s-a dat
bãtãlia dintre ªtefan cel Mare, dom-
nul Moldovei (1457-1504) ºi armata
otomanã, în iulie 1476.

9 noiembrie 1989: Barierele din-
tre Germania de Est ºi cea de Vest au
fost deschise. Cãderea Zidului
Berlinului.

10 noiembrie 1688: S-a terminat
tipãrirea Bibliei în limba românã.
Textul a fost definitivat din iniþiativa
lui ªerban Cantacuzino, domnul
Tãrii Româneºti.

10 noiembrie 1951: A fost efectuatã
prima convorbire telefonicã la dis-
tanþã, fãrã sã fie nevoie de asistenþa
unui operator.

10 noiembrie 2009: A murit
Gheorghe Dinicã, mare actor român
de teatru ºi film.

11 noiembrie 1918: Primul
Rãzboi Mondial se terminã, la ora 11,
în a 11-a zi a lunii a 11-a din anul 1918.

12 noiembrie 1884: La
Timiºoara s-a introdus iluminatul
electric al strãzilor. De la acea datã,

Timiºoara a aparþinut, pe lângã Paris,
Nürnberg, Steyr ºi Berlin, primelor
oraºe din Europa cu iluminat electric
stradal.

13 noiembrie 1907: Inginerul
francez Paul Cornu reuºeºte primul
zbor din lume cu un elicopter.
Elicopterul sãu cântãrea 260 de kilo-
grame ºi s-a mentinut în aer 20 de
secunde la o înãlþime de 30 cm dea-
supra Pãmântului, dupã care s-a
prãbuºit.

14 noiembrie 1889: Ziarista
americanã Nellie Bly a pornit în ten-
tativa sa reuºitã de a realiza ocolul
Pãmântului în 80 de zile, pentru a
verifica veridicitatea romanului lui
Jules Verne.

15 noiembrie 1971: Intel
Corporation a lansat primul micro-
procesor integrat din lume, denumit
Intel 4004, care putea executa pânã
la 60.000 de instrucþiuni pe secundã.

16 noiembrie 1852: A murit la
Palermo (Italia), bolnav de tubercu-
lozã, revoluþionarul ºi istoricul
român Nicolae Bãlcescu. Avea doar
33 de ani.

17 noiembrie 1869: Este inaugu-
rat Canalul Suez, dupã 10 ani de con-
strucþie, cale navigabilã ce tra-
verseazã istmul Suez, unind Marea
Mediteranã cu Marea Roºie.

18 noiembrie 1864: Este discu-
tatã ºi aprobatã în Consiliul Oraºului
Bucureºti, nouã stemã a Capitalei,
având ca element principal imaginea
Sfântului Dimitrie Basarabov, desem-
nat patronul oraºului.

19 noiembrie 1942: Al Doilea
Rãzboi Mondial: Bãtãlia de la
Stalingrad - forþele ruseºti sub coman-
da generalului Gheorghi Jukov
lanseazã operaþiunea “Uranus”, con-
traatacând ºi întorcând soarta bãtãliei
în favoarea trupelor sovietice. Cea
mai mare catastrofã militarã a
Armatei Române din toate timpurile.

21 noiembrie 1877: Thomas
Edison anunþã invenþia sa: fonogra-
ful, o maºinã care poate înregistra
sunete.

21 noiembrie 1880: Printr-un act
semnat la Sigmaringen, prinþul
Ferdinand de Hohenzollern, nepotul
de frate al lui Carol I este desemnat
prinþ moºtenitor al coroanei
României.

23 noiembrie 1940: Ion
Antonescu, Conducãtorul Statului
Român între 1940-1944, a semnat, la
Berlin, aderarea României la Pactul
Tripartit.

24 noiembrie 1989: În ciuda
evenimentelor din þãrile vecine,
Nicolae Ceauºescu este reales, cu
unanimitate de voturi, în funcþia de
Secretar General al PCR.

25 noiembrie 1864: Este promul-
gatã „Legea instrucþiunii publice”, ce
avea sã stea la baza învãþãmântului ro-
mânesc modern. Se stabilesc trei
grade de învãþãmânt: primar, secun-
dar ºi superior, din care „instrucþiunea
primarã este obligatorie ºi gratuitã”.

26 noiembrie 1832: Este pus în
funcþiune primul tramvai din lume,
în New York City.

27 noiembrie 1895: Alfred Nobel
(1833-1896) a creat Premiile Nobel.
Primele recompense au fost decer-
nate în anul 1901. Premiile se
decerneazã în fiecare an la 10 decem-
brie, data decesului lui Alfred Nobel.

27 noiembrie 1940: La Strejnic,
localitate în judeþul Prahova este
asasinat de legionari istoricul
Nicolae Iorga.

28 noiembrie 1877: Cãderea
Plevnei. Dupã încercarea nereuºitã
de a sparge încercuirea Plevnei, ge-
neralul Osman-Paºa s-a predat
colonelului român Mihail Cristodulo
Cerchez ºi a semnat capitularea
armatei turce.

28 noiembrie 1918: Congresul
General al Bucovinei adoptã moþi-
unea privind unirea necondiþionatã
a Bucovinei cu Regatul României.

29 noiembrie 1993: În România
s-a lansat prima televiziune privatã  -
Antena 1.

Cele mai importante evenimente 

ale lunii noiembrie de-a lungul timpului

Colectarea selectivã a deºeurilor

reciclabile trebuie privitã ca pe o

datorie pe care orice cetãþean o are,

în primul rând, faþã de propria per-

soanã ºi apoi faþã de naturã. 

Reciclarea plasticului este o necesi-
tate. Cu fiecare produs din plastic reci-
clat, diminuãm poluarea ºi ajutãm la
conservarea energiei ºi a mediului.

Plasticul este cel mai folosit în indus-
tria alimentarã ºi în construcþii, iar
deºeurile din plastic sunt cele mai
numeroase. Deºi oferã anumite avanta-
je cu privire la conservarea pro-
duselor, acesta nu este biodegradabil,
fiind unul dintre cele mai mari

ameninþãri în ceea ce priveºte polu-
area mediului înconjurator.

Deºeuri de plastic reciclabile:  

Cele care se recicleazã sunt PET-

urile (adicã tot ce înseamnã recipi-

ente de apã, sucuri, ulei etc.), sacii

de gunoi, cutii de unt/margarinã,

recipientele pentru ºampoane,

geluri de duº, detergent; caserole

transparente, pungi alimentare,

folia de plastic de la diverse baxuri

de apã sau sucuri, ambalaje din

plastic (de la mâncare sau cosme-

tice), pungi ºi folii de plastic, sticle

de plastic, jucãrii de plastic, cutii de

plastic, ligheane, ghivece, cutii de

lapte ºi sucuri.

Trebuie sã reciclãm plasticul 
pentru cã:

Reciclând o sticlã de plastic se
economiseºte energie pentru funcþi-
onarea unui bec de 60W timp de 6
ore;

Plasticul ocupã aproximativ 12%
din volumul gropilor de gunoi, motiv
pentru care incinerarea deºeurilor a
devenit din ce în ce mai atractivã pen-
tru recuperarea energiei, dar cu efecte
negative asupra atmosferei din cauza
gazelor de ardere rezultate; 

Colectarea selectivã a plasticului
descurajeazã incinerarea deºeurilor,
reducând profitabilitatea incinerãrii
ºi aduce beneficii directe calitãþii
aerului;

Din 10 PET-uri reciclate se poate

fabrica un tricou sau 1 mp de covor;

Aproximativ 4% din consumul de

energie al unei þãri este utilizat pentru

a produce plastic, datoritã utilizãrii lui

în foarte multe domenii; 

Reciclarea plasticului econo-

miseºte cantitãþi însemnate de apã,

petrol ºi gaze naturale, necesare 

pentru a produce un nou plastic.

Colectarea ºi reciclarea plasticului

Sfântul Ierarh

Nicolae este cinstit

pe 6 decembrie 
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1 Decembrie este Ziua
Naþionalã a României, adop-
tatã prin lege dupã înlãtura-
rea regimului comunist. 

Procesul istoric în urma cãruia
toate provinciile locuite de români 
s-au unificat în cadrul aceloraºi
graniþe, Vechiului Regat al României
alãturându-i-se Basarabia, Bucovina
ºi Transilvania (Ardealul, Criºana,
Maramureºul, zona Banatului), a fost
definit de trei factori: contextul
politico-militar ºi ideologic euro-
pean, intensificarea sentimentului
ºi miºcãrii de afirmare naþionalã
ºi acþiunea politicã fermã a elitelor
româneºti atât din Regat cât ºi din
aceste provincii româneºti aflate
încã sub dominaþie strãinã  dar,
decisivã în desãvârºirea unitãþii
statale a României, a fost dezmem-
brarea celor douã mari imperii,
din motive diferite de la care
aveam de recuperat teritoriile
noastre: Imperiul Rus (transfor-
mat social ºi politic în urma revo-
luþiei bolºevice din 1917) ºi
Imperiul Austro-Ungar (învins în
Primul Rãzboi Mondial).

Ca urmare a revoluþiei bolºevice
din Rusia, în perioada aprilie-
octombrie 1917, organizaþiile social-

politice din Basarabia elaboreazã
programe în care cer autonomia
Basarabiei. 

Sfatul Þãrii, organul reprezentativ
al fraþilor de peste Prut, din care
fãceau parte, între alþii, marii patrioþi
Pantelimon Halipa ºi Ion Inculeþ la 2
decembrie 1917 proclamã Republica
Democraticã Moldoveneascã, men-
þinând-o formal în cadrul federaþiei
ruse, iar dupã ce pe 24 ianuarie 1918
republica îºi declarã independenþa,
acelaºi Sfat al Þãrii voteazã, la
Chiºinãu, unirea Basarabiei cu Ro-
mânia.

La 14 octombrie 1918, la Cernãuþi,
sub conducerea lui Iancu Flondor, 
s-a constituit Consiliul Naþional
Român, organismul politic al
românilor bucovineni, care, în vir-
tutea dreptului la autodeterminare,
decide separarea Bucovinei de
Austria. 

Pe 27 octombrie 1918, la Cernãuþi,
se formeazã Adunarea Constituantã
care hotãrãºte unirea Bucovinei cu
celelalte provincii româneºti din Im-
periul Austro-Ungar. În 15/28 noiem-
brie 1918, Congresul General al Bu-
covinei, convocat la Cernãuþi, pro-
clamã unirea Bucovinei, vechi
pãmânt românesc, luat de austrieci
în 1775, cu România, constituind a
doua etapã a fãuririi statului naþional
unitar.

În Transilvania, încã înainte de
manifestul „Cãtre popoarele mele
credincioase” al noului împãrat Ca-
rol I, urmaºul lui Franz Iosif, Partidul
Naþional Român a adoptat „Decla-
raþia de autodeterminare”, redac-
tatã de Vasile Goldiº.

Au loc tratative prin care românii
iºi exprimã dorinþa despãrþirii defini-
tive de Ungaria, între reprezentanþii
Consiliului Naþional Român ºi o
delegaþie a guvernului maghiar,
aceastã dorinþã fiind susþinutã ºi de
deputatul Alexandru Vaida - Voevod
în Parlamentul de la Budapesta.

Astfel, în ziua de 18 noiembrie/1
Decembrie, la Alba-Iulia, în cadrul
Marii Adunãri Naþionale, în prezenþa
a 100 000 de români, veniþi din toate
provinciile istorice, unii pe jos, alþii
cu cãruþele, îmbrãcaþi în costume
naþionale, în numele celor 1228 de

delegaþi, Vasile Goldiº dãdea citire
Rezoluþiei Adunãrii de la Alba-Iulia,
de unire cu „PATRIA-MAMÃ” a „tu-
turor românilor din Transilvania,
Banat ºi Þara Ungureascã”.

Cei 1228 de delegaþi au votat
unirea cu România, au ales un
Consiliu Dirigent, avându-l ca
preºedinte pe Iuliu Maniu. Urma ca
o delegaþie sã meargã la Bucureºti ºi
sã prezinte regelui Ferdinand I ho-
tãrârea de unire.

Ziua de 1 Decembrie 1918 încu-
nuneazã deci lupta românilor tran-
silvãneni pentru Unitate Naþionalã
ºi marcheazã momentul creãrii Ro-
mâniei Mari, situându-se în conti-
nuarea precedentelor acþiuni uni-
oniste ale fraþilor din Basarabia (27
martie 1918) ºi Bucovina (15/28
noiembrie 1918). 

1 DECEMBRIE - ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI

Cutremurul reprezintã 
o rupturã brutalã a rocilor din
scoarþa terestrã, datoritã miºcãrii
plãcilor tectonice, care genereazã
o miºcare vibratorie a solului ce
poate duce la victime umane ºi
distrugeri materiale. 

Unele din cauzele cutremurelor
pot fi erupþiile vulcanice, replicile
seismice, tsunami, lichefieri ale
terenului ºi alunecãri de teren,
impactul cu meteoriþi, explozii subte-
rane, edificii care se prãbuºesc etc.. 

Pãstraþi-vã calmul, NU INTRAÞI
ÎN PANICÃ, liniºtiþi-i ºi pe ceilalþi,
protejaþi copiii, bãtrânii ºi femeile.
Nu vã speriaþi de zgomotele din
jur.

Preveniþi tendinþele de a pãrãsi
camera sau locuinþa, deoarece faza
seismicã iniþialã are o duratã redusã,
astfel încât, tocmai faza puternicã a
miºcãrii seismice vã poate surprinde
pe scãri, holuri, paliere, în aglome-
raþie ºi panicã, conducând la acci-
dente grave, nedorite.

Atenþie! Scãrile sunt elemente de
construcþii foarte sensibile la
deplasãrile diferenþiate ale etajelor ºi,
chiar dacã ar rezista, deplasarea per-
soanelor pe scãri, sub efectul
oscilaþiei seismice, este extrem de
periculoasã. Chiar dacã ieºirea de la
etajele inferioare sau dintr-o locuinþã
parter ar fi în principiu posibilã ºi fe-
zabilã în scurt timp, în special pentru
persoane tinere, afarã sunt multe alte
riscuri: coºuri de fum, parapete,
ornamente, vitraje etc. 

Rãmâneþi în încãpere sau locuinþã,
departe de ferestre care se pot sparge
ºi vã pot accidenta, protejaþi-vã sub o
grindã, toc de uºã solid, sub un

birou sau masã care sunt suficient
de rezistente spre a vã feri de
cãderea unor obiecte mobile supra-
puse, lãmpi, tencuieli ornamentale
etc. 

În lipsa unor astfel de posibilitãþi vã
puteþi proteja stând la podea lângã un
perete solid, pe genunchi ºi coate, cu
faþa în jos, iar cu palmele împreunate
vã veþi proteja capul, ceafa, iar cu
antebraþele pe lateral, capul.

Dacã un cutremur începe când te

afli în pat, rostogoleºte-te jos, lângã pat.

Se va realiza un vid protector în jurul

patului ºi vei fi protejat de dãrâmãturi

sau obiectele de mobilier care cad.

Ce trebuie sã faci imediat dupã
producerea unui cutremur

Nu alergaþi în stradã. 

Dacã vã aflaþi în afara unei clãdiri,

deplasaþi-vã cât mai departe de clãdire,

feriþi-vã de tencuieli, cãrãmizi, coºuri,

parapete, geamuri, ornamente care de

obicei se pot prãbuºi în stradã. Nu

fugiþi pe stradã, deplasaþi-vã calm spre

un loc deschis ºi sigur.
În cazul în care sunteþi surprinºi de

cãderea unor tencuieli sau obiecte de
mobilier rãsturnate, cãutaþi sã vã prote-
jaþi capul ºi membrele sau sã vã asigu-
raþi supravieþuirea; ulterior veþi cãuta
sã alarmaþi, prin diferite metode,
vecinii cât ºi echipele de salvare-inter-
venþie de prezenþa dumneavoastrã.

Nu pãrãsi imediat locul în care te afli;
- la pãrãsirea locuinþei, luaþi actele

de identitate, un mijloc de iluminat,
obiecte personale;

- închide instalaþia de gaz ºi elec-
tricã;

- nu folosi foc deschis;
- dupã seism, pãrãseºte cu calm
clãdirea fãrã a lua lucruri inutile,

verificã mai întâi scara ºi drumul de
ieºire;

- nu atinge conductorii electrici sau
alte instalaþii electrice;

- evitã, pe cât posibil, circulaþia pe
stãzi;

- ajutã echipele specializate de
intervenþie, respectând dispoziþiile
acestora

Cum trebuie sã reacþionãm 
în cazul producerii unui seism

1 Decembrie

este 

sãrbãtoarea

tuturor

românilor!
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Primãria Urlaþi a fãcut de curând recepþia

noului sistem de canalizare pe strãzile 30

Decembrie ºi Orzoaia de Jos. Au fost ceva

întârzieri, datorate firmei care s-a ocupat ºi de

branºamente la panourile de control, dar acum

întreg sistemul este funcþional. 

Cu aceastã ocazie, primarul Marian Mãchiþescu

le reaminteºte cetãþenilor de pe cele douã strãzi cã

se pot racorda GRATUIT la sistemul de canalizare,

în baza unei cereri care va fi depusã la sediul

primãriei.  Proiectul de extindere a sistemului de

canalizare va continua cu strãzile Cãprioarelor,

Teiului, Trandafirului ºi Parcului. 

Administraþia localã are în vedere, totodatã, ºi

extinderea reþelei de apã în alte zone ale oraºului.

Pentru început, lucrãrile de acest fel se vor efectua

pe strãzile Castanilor, Valea Bobului ºi 1 Mai (din-

spre Albeºti). 

Racordãri gratuite la canalizare ºi extindere 
reþea de apã pe alte trei strãzi din oraº

Un nou proiect al Primãriei Urlaþi va fi implementat 
cu fonduri europene, prin programul PNRR 

De curând, adminis-

traþia publicã Urlaþi a

depus un alt proiect în

vederea finanþãrii prin

Planul Naþional de

Redresare ºi Rezilienþã

(PNRR/2022/C10), pe fon-

duri europene. 

Intitulat “Elaborare/ac-

tualizare în format GIS a

documentelor de amena-

jare a teritoriului ºi de

planificare urbanã a Ora-

ºului Urlaþi, judeþul Pra-

hova” proiectul a devenit

ELIGIBIL ºi va primi o

finanþare de 1.180.126,02 lei

(cu TVA).  

Obiectivul acestei in-

vestiþii este de a eficienti-

za procesul de autorizare

a construcþiilor ºi de a

oferi mai multã stabilitate

ºi transparenþã inves-

tiþiilor prin actualizarea în

timp real a informaþiilor

privind mediul construit ºi

de a creºte accesul digital la

documentele de amenajare

a teritoriului ºi de urbanism. 

Concret, investiþia are

în vedere elaborarea în for-

mat digital ºi aprobarea

urmãtoarelor documente

de planificare: Plan Urba-

nistic General (PUG), Plan

de Amenajare a Terito-

riului Judeþului (PATJ),

Plan de Amenajare a Teri-

toriului Zonal Metropo-

litan (PATZM), Plan Ur-

banistic Zonal (PUZ), res-

pectiv Plan de Mobilitate

Urbanã Durabilã (PMUD).
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