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SE DISTRIBUIE GRATUIT!
PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

Eforturi susþinute pentru rezolvarea
problemei apei potabile în oraº
Pentru cã tot mai mulþi
cetãþeni sunt preocupaþi, pe bunã
dreptate, de situaþia alimentãrii
cu apã potabilã în oraºul Urlaþi,
vã informãm cã administraþia
localã face în continuare eforturi
susþinute pentru rezolvarea acestei situaþii.

Vestea cea mai importantã este
legatã, însã, de Primãria Urlaþi.
“Suntem în tratative avansate
pentru preluarea puþurilor de la
societatea Petrom, aflate în zona

Bãlþeºti. Odatã finalizat acest
proces, eu spun cã în oraº
alimentarea cu apã potabilã nu va
mai fi o problemã”, ne-a declarat
primarul Marian MÃCHIÞESCU.

Astfel, suntem în mãsurã sã vã
anunþãm cã, recent, domnul primar
Marian Mãchiþescu a avut o întâlnire
la Consiliul Judeþean cu factorii
responsabili, ºedinþã la care
reprezentanþii Hidro Prahova au
anunþat cã au dat drumul celor
douã puþuri de adâncime forate
recent. Urmeazã ca în cel mult o
lunã ºi jumãtate, sã se dea drumul ºi
celui de-al treilea puþ de adâncime.

Punct ºi de la capãt, la
Centrul de zi “Sf. Stelian”
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Hotãrâri adoptate de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi în luna mai 2022
Inspector, Diana SERSEA

ªedinþa extraordinarã
din 17 mai 2022:


1. Hotãrârea nr. 45/17.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Sisteme inteligente de management urban/local în Oraº
Urlaþi, jud. Prahova”.
2. Hotãrârea nr.46/17.05.2022
privind aprobarea depunerii proiectului „Elaborare/ actualizare în
format GIS a documentelor de
amenajare a teritoriului ºi de
planificare urbanã a Oraºului
Urlaþi, judeþ Prahova”.
 ªedinþa

ordinarã
din 25 mai 2022:

1. Hotãrârea nr.47/25.05.2022
privind
aprobarea
cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi pentru anul
2022 la Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã
„Parteneriatul
pentru managementul apei Prahova”.

2.Hotãrârea nr. 48/25.05.2022
privind aprobarea componenþei
Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului ºi Urbanism a
oraºului Urlaþi, aprobarea Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului ºi Urbanism a
oraºului Urlaþi ºi aprobarea Regulamentului local de implicare
a cetãþenilor în elaborarea ºi revizuirea planurilor de urbanism ºi amenajare a teritoriului.
3. Hotãrârea nr. 49/25.05.2022
privind aprobarea plãþii burselor
de merit, de studiu ºi sociale pentru elevii din cadrul ªcolii Gimnaziale „Cãnuþã Ionescu”, Oraºul
Urlaþi, pentru semestrul II al anului ºcolar 2021-2022.
4. Hotãrârea nr. 50/25.05.2022
privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul
„Extindere reþea de apã pe str.
Valea Bobului ºi str. 1 Mai, oraº
Urlaþi, jud. Prahova”.

Anunþ angajare
Grãdiniþa “Clopoþica” Urlaþi
Grãdiniþa cu Program Prelungit
“Clopoþica” - Urlaþi organizeazã concurs de recrutare pentru ocuparea,
pe perioadã nedeterminatã, a
funcþiei contractuale de execuþie,
vacante, de:

ÎNGRIJITOR I - 1 POST
(perioadã nedeterminatã,
jumãtate de normã (0,5 normã)

Condiþiile specifice necesare în
vederea participãrii la concurs ºi a
ocupãrii funcþiei contractuale sunt:

 sã îndeplineascã condiþiile de
studii medii/generale;

 nu se solicitã vechime pentru
participarea la concurs ºi ocuparea

postului Concursul se va organiza
conform urmãtorului calendar:

 proba scrisã: 05.07.2022, ora 09.00
 interviul: 08.07.2022, ora 10.00
Relaþii suplimentare detaliate
privind atribuþiile postului, bibliografia ºi conþinutul dosarului de
concurs vor fi puse la dispoziþie, în
zilele lucrãtoare, la sediul instituþiei
angajatoare:
Grãdiniþa cu Program Prelungit
“Clopoþica” Urlaþi, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 2,
telefon: 0244/272118.

5. Hotãrârea nr. 51/25.05.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din Grãdiniþa cu Program
Prelungit „Clopoþica”, Oraºul
Urlaþi, pentru luna aprilie 2022.
6. Hotãrârea nr.52/25.05.2022
privind modificarea Statului de
funcþii pentru aparatul de specialitate al Primarului oraºului Urlaþi
pentru anul 2022 ºi stabilirea salariului brut al funcþiei contractuale de
ºef formaþie.
7. Hotãrârea nr. 53/25.05.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice din ªcoala Gimnazialã
„Cãnuþã Ionescu”, Oraºul Urlaþi,
pentru lunile februarie, martie ºi
aprilie 2022.
8. Hotãrârea nr. 54/25.05.2022
privind aprobarea documentaþiei
studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul: „STAÞII DE REÎNCÃRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAªUL URLAÞI,

JUDEÞUL PRAHOVA” ºi participarea la „Programul privind
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier
nepoluant din punct de vedere
energetic: staþii de reîncãrcare
pentru vehicule electrice în localitãþi”.
9. Hotãrârea nr. 55/25.05.2022
privind aprobarea contului anual de
execuþie a bugetului general al
oraºului Urlaþi ºi a situaþiilor financiare la data de 31 decembrie 2021.
10. Hotãrârea nr. 56/25.05.2022
pentru modificarea H.C.L. Urlaþi nr.
25/31.03.2022 privind principalele
manifestãri
cultural-artistice,
sociale ºi educative care se vor
desfãºura în oraºul Urlaþi în
perioada martie-decembrie 2022.
11. Hotãrârea nr. 57/25.05.2022
privind aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei ºi Statului de
funcþii al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.

Statuetã din epoca Eneoliticã,
descoperitã la Urlaþi într-un
muºuroi de cârtiþã!
Arheologul Alin Frînculeasa
a þinut prima paginã a
ziarelor centrale cu ultima
sa descoperire, pe
ºantierul de la Urlaþi.
Este vorba despre o statuetã antropomorfã
datatã în anii 4350 – 4250
î. Hr., ce a aparþinut culturii
Gumelniþa, din epoca Eneoliticã.
Artefactul a fost descoperit întâmplãtor, într-un muºuroi fãcut de o
cârtiþã, chiar în prima zi a sãpãturilor pe ºantierul arheologic de
la Urlaþi.
“Este doar o parte din statuetã,
doar gâtul ºi cu craniul, restul corpului nu a fost gãsit. Ele erau modelate separat ºi aºa se rup. Unii
spun cã erau rupte intenþionat, în
cadrul unor ritualuri. Este o piesã
de cult, o statuetã gumelniþeanã,
fãcutã conform canoanelor epocii.
În general, atunci când ai
norocul sã le gãseºti, le gãseºti
fragmentate, ori picioarele, ori
pãrþi din corp, ori craniul, foarte
rar gãseºti o piesã întreagã.
Statueta pe care am gãsit-o în
prima zi a sãpãturilor în acest sit a
apãrut într-un muºuroi, scoasã de
o cârtiþã”, a declarat arheologul
Alin Frînculeasa.

Colecþiile arheologice din
aceastã epocã sunt cele mai
reprezentative. Prin nivelul de
dezvoltare a culturii materiale ºi
spirituale, în aceastã epocã se evidenþiazã diverse comunitãþi de
agricultori ºi pãstori nomazi.

(Foto: Muzeul Judeþean de
Arheologie Prahova)
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Bâlciul de Sf. Ilie
REVINE la Urlaþi dupã
o pauzã de doi ani
Dupã doi ani de pauzã, impusã
de pandemia de Covid 19, tradiþionalul Bâlci de Sf. Ilie revine la Urlaþi!
Evenimentul se va desfãºura pe
data de 20 iulie, dar administraþia
publicã localã a intrat deja în “focul”
pregãtirilor.
Aºa cum am aflat de la domnul primar Marian Mãchiþescu, bâlciul
se va desfãºura în aceeaºi zonã
ºtiutã, a Oborului, cu deosebirea
cã acum platoul care va gãzdui
evenimentul va arãta cu totul altfel.
De asemenea, se doreºte sã nu mai
existe blocaje pe strada principalã,
1 Mai. Cererile comercianþilor vor fi
atent analizate, în scopul creºterii
calitãþii serviciilor oferite.
Pe aceastã cale, comercianþii de
produse sau servicii sunt invitaþi sã
se adreseze în scris Primãriei Urlaþi
ºi Poliþiei Locale pentru aprobãrile
necesare.

Canalizarea de pe strada Socului
a devenit funcþionalã. Urmeazã alte lucrãri
Scriam, în ziarul de
luna trecutã, cã Primãria
Urlaþi a recepþionat alte
lucrãri de anvergurã din
oraº. Aici facem referire
la canalizarea de pe strada Socului, devenitã
funcþionalã între timp.
Menþionãm cã cetãþenii de pe aceastã stradã,
care nu s-au racordat încã
la sistemul de canalizare,
o pot face oricând prin
intermediul unei cereri
depuse la sediul primãriei.
Totodatã, vã informãm
cã lucrãrile de branºare
sunt gratuite! Investiþia face

parte dintr-un proiect de
extindere a reþelei de
canalizare cu 3.310 metri
liniari, realizarea unui numãr de 161 de racorduri
aferente, precum ºi execuþia a 2 staþii de pompare
pentru ape uzate.
Acest proiect va continua cu extinderea canalizãrii pe strãzile Cãprioarelor, Teiului, Trandafirului ºi Parcului.
În curând, va deveni
funcþionalã ºi reþeaua de
canalizare de pe strãzile
Orzoaia de Jos ºi 30
Decembrie - care au suferit ºi lucrãri de asfaltare
sau plombare.

“Harap Alb”, o poveste de succes
a micilor actori din Urlaþi
Ficuþa MICU, director
Casa de Culturã Urlaþi
Teatrul este un concept complex, dar nu neapãrat complicat. Cu un gram de talent,
implicare emoþionalã ºi pasiune, activitatea artisticã de pe
scenã a copiilor din cadrul
cursului “Arta Actorului”, de la
Casa de Culturã din Urlaþi, este
cu siguranþã o reuºitã pentru
micul/marele artist.
Totul începe prin naºterea unei
idei, punerea pe hârtie a scenariului ºi gândirea unei regii de
excepþie. Dupã o colaborare minunatã ºi implicare cu maximã seriozitate din partea micilor actori
din oraºul Urlaþi, spectacolul
“HARAP-ALB” a fost cu siguranþã
unul de succes atât pentru artiºti,
cât ºi pentru publicul spectator.
Trupa de teatru “Geoly Kids” Urlaþi este mai mult decât o trupã
de teatru, de copii talentaþi. Într-un
timp foarte scurt s-a format o
comunitate a copiilor zglobii, visãtori ce au trecut rapid de la timiditate la cel mai viguros curaj.
Alãturi de un public extraordinar,
am pãºit împreunã pe un tãrâm de
poveste. Tinerii actori au susþinut
un act artistic desãvârºit, înnobilând scena Casei de Culturã din
Urlaþi.
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Cu o dicþie bine lucratã,
miºcãri ºi gesturi bine definite,
fiecare mic actor a reuºit pe parcursul acestui curs sã se autocunoascã, sã-ºi depãºeascã limitele ºi sã fie o stea în lumina
reflectoarelor.
În fond, despre asta este
Teatrul: o lume nouã, prin
intermedi-

ul cãreia mereu descoperi ºi te
descoperi. La sfârºitul spectacolului, numeroasele aplauze au reprezentant triumful fiecãrui copil
ce a reuºit sã-ºi învingã emoþiile,
sã se autocunoascã ºi sã se perfecþioneze.
Toate realizãrile le sunt
datorate în cea mai mare parte
domnului Liviu Urzealã. Sunt
mândrã de fiecare copil ºi mã
bucur de fiecare clipã pe care o
petrec alãturi de aceºti minunaþi copii!
Aceste cursuri fac parte din
proiectul “Cursuri permanente Cultura pentru toþi”, fiind facile ºi,
în mod gratuit, oferite tuturor copiilor graþie sprijinului Primãriei ºi
Consiliului Local Urlaþi.

Astfel de lucrãri, de
turnare a unor covoare
asfaltice noi, se vor efectua
pe toate strãzile din oraº
care
necesitã
acest lucru.

Dupã finalizarea acestora, se va trece la lucrãri de
asfaltare ºi reparaþie în toate
cartierele oraºului.

Mãsuri de prevenire
a incendiilor pentru
perioadele caniculare
Principalele mãsuri de apãrare împotriva
incendiilor:
 este interzisã utilizarea focului deschis în
locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de
uscãciune avansatã, precum ºi pe timp de vânt
 prepararea hranei prin utilizarea focului în
incintele unitãþilor, în zonele de agrement ºi în gospodãriile populaþiei se face numai în locuri special
amenajate, în condiþii ºi la distanþe care sã nu permitã propagarea focului la construcþii, depozite,
culturi agricole, pãduri, plantaþii sau alte vecinãtãþi
 prevenirea jocului copiilor cu focul în
condiþii ºi în locuri în care se pot produce incendii,
aceasta constituind o obligaþie a persoanelor care
rãspund, potrivit legii, de creºterea, educarea ºi
îngrijirea copiilor
Perioada canicularã poate fi însoþitã de o
creºtere a numãrului incendiilor de vegetaþie uscatã, iar legea stipuleazã clar mãsuri
de prevenire a acestora:
 este interzisã arderea miriºtilor sau a vegetaþiei ierboase fãrã acceptul autoritãþii competente
pentru protecþia mediului ºi fãrã informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare. Nerespectarea acestei prevederi legale se sancþioneazã cu
amendã contravenþionalã al cãrei cuantum este
cuprins între 3.000 ºi 6.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 25.000 ºi 50.000 în
cazul persoanelor juridice
 arderea miriºtii, a vegetaþiei uscate ºi a resturilor vegetale se executã numai dupã obþinerea
permisului de lucru cu focul
 desfãºurarea arderii numai pe timp de zi
 asigurarea mijloacelor ºi materialelor pentru
stingerea eventualelor incendii
 stingerea totalã a focului înainte de pãrãsirea
locului arderii.
sã anunþe imediat primãria ºi pompierii militari, în situaþiile în care existã pericolul extinderii
unor focare.
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Parada absolvenþilor spectacolul bucuriei
pe strãzile oraºului
Prof. Georgiana SMARANDA
Liceul Teoretic “Brâncoveanu
Vodã” - Urlaþi
Tradiþionala paradã a absolvenþilor de la Liceul Teoretic
“Brâncoveanu Vodã” Urlaþi a fost
reluatã. Dupã 2 ani de pandemie,
elevii, pãrinþii ºi profesorii s-au
bucurat din nou împreunã.
26 mai 2022 este ziua în care
promoþia 2018 - 2022 ºi-a luat
rãmas bun de la colegi, profesori ºi
de la liceu.

“Ultimul clopoþel”, pentru aceºtia,
a fost încãrcat de emoþie, bucurie ºi
nostalgie. Strada principalã din oraºul
nostru a prins voce ºi culoare prin
parada absolvenþilor.
Alãturi de ei au fost profesorii
diriginþi Georgiana SMARANDA,
Magdalena UNGURENAªU,
Sorin COJANU, Lucian STÃNESCU,
director Mãdãlina LEFTER, dar ºi
pãrinþii care i-au filmat ºi fotografiat
încontinuu, cu inima plinã de
emoþie.
Felicitãri tuturor absolvenþilor
ºi mult succes în continuare!

Dans ºi voie bunã la Festivalul Kidstock

La ªcoala Gimnazialã
“Cãnuþã Ionescu”, anul
ºcolar s-a încheiat cu
dans ºi armonii muzicale.
Aici,
ultimul
clopoþel a venit cu un
adevãrat festival, în care

elevii au putut sã îºi valorifice talentul ºi aptitudinile artistice.
Aflat deja la a III-a
ediþie, Festivalul Kidstock
a adus pe chipurile a sute
de copii, atât din Urlaþi cât
ºi din împrejurimi, fericire
ºi zâmbete.
“Cu ajutorul elevilor,
pentru elevi!” a fost sloganul festivalului. Acest
proiect educaþional a
reunit pe scenã elevii
ºcolii, dar ºi alþi elevi din
alte ºcoli prahovene ºi
grupurile de copii ce
activeazã la Casa de
Culturã Urlaþi.
Angajaþii acestei unitãþi
de învãþãmânt, cadre

didactice, personal nedidactic cât ºi personalul auxiliar s-au implicat în buna
desfãºurare ºi au acþionat
precum o familie.
Totodatã, acest eveniment s-a desfãºurat cu ajutorul ºi sprijinul pãrinþilor,
dar ºi al sponsorilor precum: Fundaþia “Bucuria
Ajutorului”, P&G Urlaþi,
Brutãria

Oltina,

Casa

Bolgiu, Lipglas Bãicoi.

Prof. înv.
Alexandra RUSU
Prof. Adriana ANGHEL
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,,Printre ciripit de pãsãri ºi flori’’ -

magia plantelor de leac
Prof. Înv. Preºc.
Aurica BARBU

,,În naturã gãsim toate cele
necesare pentru o viaþã liniºtitã. O
relaþie apropiatã cu natura ne þine
mintea sãnãtoasã ºi sufletul în
pace.”
Doamna, cum sã intrãm în
vacanþã? Haideþi sã ne plimbãm
la Conac?
Micuþii ,,Îngeraºi”, (grupa mijlocie) - botaniºtii de la Grãdiniþa cu
PP ,,Clopoþica” Urlaþi, cu mic cu
mare în aceastã zi frumoasã de

varã am pornit cu panerele pline
de plante ºi flori medicinale de tot
felul, adunate de pe dealurile din
jur, am poposit la Conacul Bellu.
,,Printre ciripit de pãsãri ºi
flori’’ copiii au deprins sã recunoascã plantele medicinale cu virtuþile lor. Am descoperit totodatã
cã boierul Bellu era pasionat de
plantele medicinale.
Cu multã îndemânare am aranjat bucheþele cu miraculoasele
plante, folosite în medicina popularã; ca într-un adevãrat laborator
am lucrat ºi pregãtit totul Socata ºi

limonada proaspãtã cu frunze de
mentã ºi miere, preparatã de
mâinile harnice ale mãmicilor ºi
bunicilor a fost aºteptatã cu nerãbdare de micii exploratori. Aceeaºi
primire cãlduroasã din partea
gazdelor cu siguranþã ne îndeamnã ca anul viitor sã revenim.
Vã mulþumim
pentru ospitalitate!
Toatã atmosfera creatã de copii
a fost magicã!
Vacanþã plãcutã, dragi copii,
alãturi de cei dragi!!

Punct ºi de la capãt, la Centrul de zi
“Sf. Stelian” din Urlaþi

Dupã luni bune de muncã ºi eforturi susþinute, pentru cei de la
Centrul de zi “Sfântul Stelian” din
Urlaþi a sosit ºi ziua în care au tras
linie dupã un nou an ºcolar minunat
ºi plin de realizãri.
Cu toþii au rememorat ºi momentele
frumoase petrecute împreunã ºi ºi-au
dat seama, încã o datã, de frumuseþea
timpului de calitate pe care l-au trãit
aici, în cadrul Fundaþiei “Bucuria

Ajutorului”. Pãrintele Manuel Radu a
dorit sã împãrtãºeascã bucuria sa alãturi de comunitate, printr-o frumoasã
postare pe care o redãm:
“Au fost zile binecuvântate, în care
copiii au luptat necontenit sã îºi
depãºeascã condiþia socialã în care se
aflau ºi iatã cã au progresat. Sunt
frumoºi, cu chipuri luminate, cu ochii
plini de iubire ºi recunoºtinþã. Au fost ºi
lacrimi, unele de fericire, altele de

despãrþire (pentru cei care vor pleca
din Centru lãsând locul altora, mai
mici), însã vom rãmâne mereu o familie. Una numeroasã, plinã de iubire ºi
recunoºtinþã. Aceasta o purtãm celor
care ne-au ajutat ºi în acest an ºcolar ºi
care au fãcut posibilã desfãºurarea
activitãþilor socio-educaþionale.
Mulþumim tuturor celor care au
investit în educaþia copiilor; susþinãtorilor (sponsori ºi donatori), profesorilor,

pãrinþilor, dar în mod special vouã,
copiilor! Suntem mândri de voi, ne
bucurãm cã am reuºit sã contribuim la
educaþia voastrã! Avem încrederea cã
veþi continua acest drum în viaþã - drum
început alãturi de noi, cu succes.
Veþi rãmâne mereu în inimile noastre, pentru cã vã considerãm aºa cum
am fãcut-o din prima zi - COPIII
NOªTRI!”, este mesajul postat pe pagina de facebook a Fundaþiei “Bucuria
Ajutorului”, Urlaþi.
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Copiii au fost sãrbãtoriþi
la Centrul “Sf. Stelian” din Urlaþi
Pentru copiii de care au grijã
pãrintele Manuel Radu ºi soþia acestuia, Ligia Gabriela, Ziua Copilului
a fost sãrbãtoritã în avans.
Pe 31 mai, la Centrul de Zi
“Sf. Stelian” din Urlaþi s-au desfãºurat
activitãþi recreative ce au constat
într-un program artistic oferit celor
mici. Au rãspuns prezent la aceastã
acþiune, elevii ªcolii Gimnaziale “Radu
Stanian” din Ploieºti, care au venit
însoþiþi de doamnele profesoare.
Activitãþile fac parte din programul
parteneriatelor educaþionale în care
sunt implicaþi cei de la Fundaþia
“Bucuria Ajutorului”
din Urlaþi.

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

133 de ani fãrã
“poetul nepereche”
Mihai Eminescu
Pe 15 iunie 2022,
s-au împlinit 133 de
ani de la moartea
“poetului nepereche” Mihai Eminescu.
A murit la vârsta de
39 de ani, în casa de
sãnãtate a medicului
ªuþu din Bucureºti.
“Luceafãrul poeziei
româneºti” îºi doarme
somnul de veci la
Bucureºti, în Cimitirul
Bellu.
La 15 iunie 1889,
Titu Maiorescu nota în
jurnalul sãu: “Astãzi a
murit Eminescu, în
institutul de alienaþi,
de o embolie. Luceafãrul poeziei româneºti,
poetul nepereche…”.
Împrejurãrile în care
acesta s-a stins din viaþã
sunt încã o controversã.
Se ºtie cã Mihai Eminescu a fost internat
într-un centru de sãnãtate. Unul dintre cei mai
mari români murea “în
cea din urmã mizerie”,

dupã cum anunþa sora
sa, Harietta. Dr. N.
Tomescu, unul dintre
medicii care s-a ocupat de
Eminescu, nota într-unul
din jurnalele sale:
“Oricum ar fi,
sfârºitul total nu pãrea
iminent, cãci el se
nutrea bine, dormea ºi
puterile se susþineau cu
destulã vigoare. Un accident (n.r. – Eminescu a
fost lovit în cap cu o piatrã de cãtre un pacient
nebun) însã de micã
importanþã a agravat
starea patologicã a cordului ºi i-a accelerat
moartea”.
Tot medicul Tomescu
nota dupã autopsie:
“Adevãrata cauzã a
maladiei lui Eminescu
pare a fi surmenajul
cerebral, oboseala
precoce ºi intensã
a facultãþilor sale
intelectuale”.

29 iunie - Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
Apostolii sunt simboluri ale
credinþei de nestrãmutat ºi ale
sacrificiilor supreme în numele
Domnului.
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
au marcat începuturile rãspândirii
creºtinismului, au propovãduit
noua religie ºi s-au jertfit pentru ea.
Sfântul Petru a fost iniþial
ucenicul lui Ioan Botezãtorul pentru ca ulterior sã-l însoþeascã pe
Mântuitor. Numele sãu de origine
era Simon dar Iisus i-a dat numele
de Petru care însemna „piatrã”.
Petru a fost fratele Sfântului Apostol
Andrei - care a adus creºtinismul
pe teritoriul României.
Meseria de bazã a Sfântului
Petru era de pescar. Petru a
propovãduit în lung ºi-n lat religia
creºtinã dupã Înãlþarea lui Hristos.
Petru a fost crucificat cu
capul în jos pe locul unde s-a
ridicat Vaticanul ºi Pavel a fost
decapitat la marginea Romei.

Tuturor locuitorilor Oraºului URLAÞI
care poartã numele Sfinþilor
Apostoli Petru ºi Pavel

LA MULÞI ANI!
Primar
Marian Mãchiþescu
Fãrã a fi fãcut parte dintre cei 12
ucenici ai Mântuitorului, Sfântul
Pavel a fost cel mai mare propovãduitor al credinþei creºtine, fiind
supranumit „Apostolul neamurilor”, deºi la origine avea cetãþenie romanã ºi fãcea parte din rândul celor care îi asupreau pe
creºtini.
Numele sãu Evreiesc era Saul
(„furtuna”) dar l-a schimbat în
Pavel („liniºte”) în momentul în
care, în drum spre Damasc, i s-a

arãtat Domnul ºi i-a câºtigat pentru totdeauna o credinþã puternicã
dar a pierdut vederea, pe care ºi-a
recãpãtat-o în clipa botezului. A
fost întemniþat de 3 ori pentru acþiunile sale de propagare a creºtinismului, pentru ca în final sã fie
ucis de împãratul roman Nero.
Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel
rãmân pentru totdeauna modele de viaþã, de dãruire, de
devotament, de perseverenþã,
de curaj.
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Constantin Rob: “A fost ca un tatã pentru mine.
Este antrenorul pe care l-am iubit cel mai mult”

Rãmas
bun,
Virgil
Dridea!

Virgil Dridea, omul care a dus
fotbalul prahovean pe cele mai
înalte culmi ºi a crescut ºi
“ºlefuit” fotbaliºti de excepþie, a
trecut la cele veºnice lãsând în
urma sa multe regrete ºi amintiri
de neuitat.
Existã în Urlaþi un om care l-a
cunoscut bine pe “nea Puiu” - cel
cãre a vãzut în el un fotbalist de
clasã. Vizibil marcat de dispariþia
mentorului sãu, Constantin Rob
ne-a povestit doar o “secvenþã” din
sutele de amintiri ce îl leagã de fostul
mare antrenor Virgil Dridea. “A fost
antrenorul pe care l-am iubit cel
mai mult! Este ºi cel care m-a

Metalul Plopeni în anul 1978
cu Virgil Dridea, antrenor ºi Constantin Rob

propulsat în fotbalul mare, de performanþã. În februarie 1978, m-a
luat de la UM Bucov ºi m-a dus
peste mãri ºi þãri: în Elveþia, Cuba,
Spania, Portugalia, Siria sau
Liban...”, iºi aduce aminte cel pe
care lumea fotbalului îl ºtie ca
“Robei”.
Cu doar câteva luni înainte sã
moarã, Virgil Dridea i-a fãcut o vizitã
surprizã lui “Robei” la Urlaþi... S-au
depãnat amintiri, iar “nea Puiu” a

fost în mare vervã atunci. ªtia mai
multe limbi strãine ºi avea o memorie extraordinarã. Ultima datã i-a
povestit fostului sãu jucãtor despre
perioada studenþiei petrecutã în
Bucureºti, când a fost coleg în
aceeaºi echipã cu celebrul Dan
Spãtaru.
“Sub comanda lui nea Puiu am
avut cele mai bune meciuri, printre care ºi frumoasa victorie din
primãvara anului 1980. Partida sa disputat pe fostul stadion
23 August, din Bucureºti, când
echipa noastrã - Metalul Plopeni, a
învins Rapidul cu 2-1. Iar ambele
goluri ale noastre au fost marcate
de mine, în minutele 36 ºi 90”,

rememoreazã, cu mare plãcere, fostul fotbalist Constantin Rob.
Clubul Petrolul, pentru care Virgil
Dridea rãmâne un simbol, a postat
un articol emoþionant în ziua în care
“nea Puiu” a plecat sã joace fotbal
în Cer.
“Un simbol al Petrolului, o adevãratã legendã a clubului nostru,
a plecat dintre noi...
La 81 de ani, Virgil “Puiu”
Dridea a pãrãsit aceastã lume
mergând sã refacã echipa din
“ceruri”, alãturi de cei cu care
câºtiga titlurile de campion al
României ºi o învingea, la Ploieºti,
pe marea FC Liverpool”.

A debutat etapa de recenzare pe teren.
Ce trebuie sã ºtiþi
Recenzarea pe teren a debutat
în data de 31 mai ºi se va încheia
pe 17 iulie. În aceastã etapã, colectarea datelor de recensãmânt se
va realiza prin interviu faþã în
faþã, numai cu ajutorul tabletelor,
chestionarul de recensãmânt fiind
identic cu cel din etapa de autorecenzare.
Aproape 47% din populaþia þintã
estimatã s-a autorecenzat, însã în
etapa faþã în faþã vor fi vizitate ºi
gospodãriile populaþiei care nu au
finalizat corect ºi complet chestionarele de recensãmânt. Se vor
colecta date de la toate persoanele,
indiferent de cetãþenie, care la
momentul de referinþã al recen-

sãmântului aveau reºedinþa obiºnuitã în România (care, la 1 decembrie 2021, locuiau pe teritoriul
României pentru o perioadã de cel
puþin 12 luni), aratã datele INS.

Cum vor putea fi
identificaþi recenzorii
Institutul Naþional de Statisticã
(sediul central ºi direcþiile teritoriale
de statisticã), împreunã cu primãriile
ºi autoritãþile locale au pregãtit un
numãr de 20.000 de recenzori de
teren pentru aceastã acþiune.
Aceºtia vor putea fi uºor de identificat în baza unei legitimaþii emise
de Comisia Centralã pentru Recensãmântul Populaþiei ºi Locuinþelor

prin Unitatea administrativ-teritorialã
corespunzãtoare, conform modelului
publicat ca anexã la HG nr. 1071/2020.
Recenzarea prin interviu faþã în
faþã este ultima etapã a colectãrii
datelor de la populaþie pentru
Recensãmântul
Populaþiei
ºi
Locuinþelor (RPL2021) ºi este obligatorie. Persoanele care vor refuza

recenzarea riscã o amendã cuprinsã
între 1.000 ºi 3.000 lei, iar pentru persoanele care împiedicã accesul în
complexuri sau ansambluri rezidenþiale sunt prevãzute amenzi între
1.500 ºi 5.000 lei. Pentru informaþii
detaliate
privind
desfãºurarea
RPL2021, poate fi consultat site-ul
recensamantromania.ro.
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O zi specialã la Grãdiniþa “Clopoþica” Urlaþi
Sãptãmâna trecutã au
fost clipe de neuitat pentru
douã dintre educatoarele
grãdiniþei “Clopoþica” Urlaþi.
Dupã o carierã cu realizãri
importante ºi satisfacþia datoriei împlinite, doamnele Irina
Cîrstea ºi Roxana Cuculeanu
ºi-au luat la revedere de la colegi
ºi de la copii, pentru care au
trudit, frumos, ani la rând.
Doamna director Cristina
Nicolai le-a felicitat pentru

întreaga carierã ºi a postat un
frumos mesaj pe contul de
socializare: “Azi, la Grãdiniþa
cu program prelungit Clopoþica Urlaþi ne-am luat la
revedere de la doamnele - tinere pensionare - Irina
Cîrstea ºi Roxana Cuculeanu,
felicitându-le pentru întreaga carierã didacticã!
Vã aºteptãm cu emoþie
oricând în mijlocul nostru,
OAMENI DRAGI!!”.

Casa de Culturã din Urlaþi simbol al artei ºi culturii locale
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Porþile Casei de Culturã din
oraºul nostru sunt deschise
tuturor, aici derulându-se programe importante de culturã ºi
creaþie.
Activitãþile sunt dintre cele
mai diverse, iar mai jos vã oferim programul sãptãmânal pe
care ni l-a pus la dispoziþie
doamna director Ficuþa MICU:
LUNI: curs dans modern
 ora 17.45, grupa micã
 ora 18.00, grupa mare
Coregraf
Dana DORNEANU

MARÞI: curs dans popular
 ora 18.00, grupa micã
 ora 19.00, grupa mare
Maestru coregraf
Marinicã MARIAN
JOI: curs canto
 ora 18.00, grup vocal
folcloric
Coordonator
Cristian DORNEANU
VINERI:
 ora 18.00, curs arte
plastice (desen)
 ora 19.00, curs teatru
(arta actorului)
Coordonator-actor
Liviu URZEALÃ
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În Caietul de Obiective
al Casei de Culturã din Urlaþi
sunt prevãzute clar scopurile
ºi misiunea instituþiei. Dintre
obiective, menþionãm: oferirea
de servicii ºi produse
culturale diverse, pentru
satisfacerea nevoilor culturale
comunitare; conservarea,
protejarea, transmiterera,
promovarea ºi punerea în
valoare a culturii tradiþionale;
educaþia permanentã ºi formarea profesionalã continuã,
de interes comunitar, în afara
sistemelor formale de
educaþie.
În scopul realizãrii obiectivelor, Casa de Culturã din Urlaþi
organizeazã activitãþi ºi evenimente culturale cu rol educativ
sau divertisment, cum ar fi: festivaluri, concursuri, târguri sau
seminarii. De asemenea, aici se
organizeazã expoziþii temporare ºi
permanente.
Deºi am parcurs doi ani atipici,
pregãtirea elevilor desfãºurându-se
în condiþii de pandemie, dãruirea
profesorilor ºi ambiþia talentaþilor
copii au fãcut ca activitatea de aici
sã-ºi continue parcursul firesc.
Instituþia condusã de doamna
Ficuþa Micu a avut, mereu, motive
de mândrie ºi a adus în faþã argumente solide pentru continuarea
activitãþii la un nivel înalt.

LE

V
CTI

SÂMBÃTÃ: curs chitarã canto
 ora 12.00, Grupul Folk
Coordonator
Prof. Marius GLONÞ
Ca formaþii artistice, în
cadrul Casei de Culturã din
Urlaþi îºi desfãºoarã activitatea:
Ansamblul de dansuri populare “Strugurel de la Urlaþi”,
trupa de teatru “Geoly Kids”,
trupele de dans modern
“Prichindeii” ºi “Piticii
Voinici”, dar ºi grupul vocalfolcloric “Flori de Liliac”.

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

