Mânã de la mânã, pentru
un localnic greu încercat de
pe strada Mãrunþiº PAGINA 3

Ziua Culturii
Naþionale,
marcatã ºi
de elevii Liceului
“Brâncoveanu
Vodã” Urlaþi

Patriarhul Daniel i-a înmânat
preotului Manuel ordinul
PAGINA 2
“Antim Ivireanul”

PAGINA 7

Fondator: Marian Mãchiþescu

SE DISTRIBUIE GRATUIT!
IANUARIE 2022
PUBLICAÞIE LUNARÃ DE INFORMARE CETÃÞENEASCÃ

Lucrãri reluate odatã cu noul an,
pe mai multe strãzi din oraº
Vremea rece de la începutul
acestui an nu a constituit un
impediment în continuarea
lucrãrilor de pe raza oraºului
Urlaþi.

Astfel, odatã cu trecerea în
noul an muncitorii au revenit
pe strãzi ºi au reluat lucrul la
canalizarea de pe strãzile
30 Decembrie ºi Orzoaia de Jos

(tronsonul C.I.T.O.P.A.H. Benzinãrie RBC), dar ºi pe
strada Socului.

PAGINA 3

Hotãrâri adoptate
de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi
în luna decembrie
PAGINA 2
2021

Noua Piaþã
Centralã din Urlaþi
este funcþionalã
din decembrie 2021
PAGINA 8

70 de teste Covid-19
oferite de
Constantin Rob
membrilor
Sindicatului
“Columna”
PAGINA 6

Semne bune anul are,
la Liceul “Brâncoveanu
PAGINA 7
Vodã” Urlaþi
În ºcoli ºi pe stradã obligatorie masca
medicalã sau de tip
PAGINA 8
FFP2!

Casa de Culturã
a oraºului Urlaþi
a fost luna trecutã
gazda unui frumos
spectacol intitulat
“Colinde, datini ºi
obiceiuri la români”
PAGINA 4

Diplomã omagialã ºi Medalie
comemorativã acordatã post-mortem
PAGINA 5
pãrintelui Gheorghe PÂRVU
Crãciun de Vis
la Centrul de zi
“Sf. Stelian” din
PAGINA 4
Urlaþi

Spitalul Orãºenesc
Urlaþi cautã
colaboratori medici
PAGINA 5
externi

GAZETA de URLAÞI
Hotãrâri adoptate
de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi în
luna decembrie 2021
Inspector, Diana Sersea

ªedinþa extraordinarã
din 9 decembrie:
1. Hotãrârea nr. 92/09.12.2021
privind aprobarea participãrii la
„Programul privind Creºterea eficienþei energetice a infrastructurii de
iluminat public” cu proiectul
„Creºterea eficienþei energetice a infrastructurii de iluminat public,oraº
URLAÞI, jud. PRAHOVA”.

ªedinþa ordinarã
din 16 decembrie:
1. Hotãrârea nr. 93/16.12.2021
privind aprobarea plãþii burselor de
merit, de studiu ºi sociale pentru elevii
din cadrul Liceului Teoretic „Brâncoveanu Vodã” Oraºul Urlaþi, pentru
semestrul I al anului ºcolar 2021-2022.
2. Hotãrârea nr. 94/16.12.2021
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã” Oraºul
Urlaþi, pentru lunile iulie, septembrie
ºi octombrie 2021.
3. Hotãrârea nr. 95/16.12.2021
privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada ianuarie, februarie,
martie 2022.
4. Hotãrârea nr. 96/16.12.2021
privind rectificarea bugetului general al
unitãþii administrativ-teritoriale pe anul
2021.

ªedinþa extraordinarã
din 22 decembrie:
1. Hotãrârea nr. 97/22.12.2021
privind rectificarea bugetului general al
unitãþii administrativ-teritoriale pe anul
2021.

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
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Patriarhul Daniel i-a înmânat preotului Manuel
ordinul “Antim Ivireanul”
Pentru preotul Manuel Radu,
bucuria a fost una dublã. În a
doua zi de Crãciun, Patriarhul
Daniel a venit la Urlaþi ºi a sfinþit
noile lucrãri de extindere ºi modernizare de la Centrul de zi pentru copii “Sfântul Stelian”.
Potrivit Agenþiei de ºtiri
Basilica, centrul a fost inaugurat
în anul 2013 de Patriarhul Daniel,
de atunci funcþionând în cadrul
Fundaþiei “Bucuria Ajutorului” –
filiala Urlaþi.
Cu ocazia vizitei sale,
Pãrintele Patriarh i-a felicitat pe

cei care au contribuit la execuþia
lucrãrilor de extindere ºi modernizare.
“Felicitãm pe toþi cei care au
contribuit ca lucrãrile care s-au
fãcut aici sã fie aduse la împlinire
ºi în mod surprinzãtor sã fie
foarte frumoase ºi adaptate nevoilor acestei comunitãþi de oameni mici cu idealuri mari”.
Patriarhul Daniel a oferit
preotului Manuel Radu Ordinul
“Sfântul Martir Antim Ivireanul”,
iar centrului o icoanã a Maicii
Domnului cu Pruncul Iisus.

Crãciun de Vis la Centrul de zi “Sf. Stelian”
Povestea Centrului de zi
“Sf. Stelian” din Urlaþi a început
acum aproximativ 10 ani de zile,
atunci când pãrintele Manuel Radu
ºi soþia acestuia, Ligia Gabriela,
ºi-au dorit ca o parte dintre copiii
comunitãþii care provin din familii
defavorizate sau monoparentale sã
primeascã un ajutor pentru a
merge la ºcoalã.
Primul lucru care a fost fãcut pentru aceºti copii a fost sã li se ofere
pacheþele cu mâncare. În drumul spre
ºcoalã, micuþii au primit, pe lângã
mâncare, ºi un pacheþel dulce.
Ulterior, au fost identificate ºi celelalte probleme cu care se confruntã
aceºti copii, iar preotul Manuel s-a
ocupat ºi de îmbrãcãminte, încãlþãminte, rechizite ºi toate celelalte de
trebuinþã celor mici. În acelaºi timp,
copiii au primit la Centrul de zi “Sf.
Stelian” ºi sprijin pentru efectuarea
temelor, iar astãzi putem vorbi despre
o adevãratã “fabricã pentru alinarea
sufletelor”, în sprijinul copiilor defavorizaþi din Urlaþi.
“Este foarte important pentru
dezvoltarea psiho-emoþionalã a
copilului sã se dezvolte într-un
asemenea mediu, având în vedere
faptul cã pãrinþii nu au nici
pregãtirea ºi nici mediul necesar sã
le ofere micuþilor cele necesare
pentru dezvoltarea psiho-emoþionalã”, a declarat ºi psiholog Andreea
Elena Oprea.
Acum, pãrintele Manuel ºi soþia sa
au grijã de un numãr de 30 de copii,
iar spaþiul necesar a devenit mic.
Acest lucru a impus necesitatea construirii unei noi clãdiri, având în

vedere cã sunt copii de diferite vârste,
care au nevoie de lucruri diferite.
Cunoscuta Andra a sãrit în ajutorul
copiilor de la Centrul “Sf. Stelian”, iar
cei de la emisiunea “Visuri la Cheie”
au finalizat, într-un timp record, o construcþie ultramodernã, cu toate utilitãþile, chiar înainte de Crãciun.
”A fost un proiect drag nouã, pe
care nu am reuºit sã-l realizãm în
timp util. Dar iatã cã cei de la emisiunea Visuri la Cheie, într-o perioadã atât de scurtã, au reuºit sã
ne ofere un Crãciun de Vis, o casã
de basme!”, a declarat preotul
Manuel Radu.
Copiii au fost foarte încântaþi ºi
entuziasmaþi. Au devenit din ce în ce
mai nerãbdãtori sã intre în centru ºi sã
vadã ce le-au pregãtit ºi ce au reuºit
arhitecþii, împreunã cu Florin (nn constructorul lucrãrii) într-un timp
foarte scurt. ªi cei care au grijã de
copii, la rândul lor, au fost nerãbdãtori
sã vadã minunea, sã intre în noua
clãdire ºi sã se bucure de tot ce s-a
realizat.

“Noi, ca sã evoluãm ca societate,
avem nevoie sã pornim de la educaþie. ªi cred cã ei sunt viitorul. ªi,
pornind în acest fel, ºi noi ne asigurãm viitorul prin ei”, spune Ramona
Ciorbea, din cadrul Centrului “Sf.
Stelian” Urlaþi.
Cel mai încântat de ajutorul celor
de la emisiunea “Visuri la Cheie” a
fost, desigur, preotul Manuel Radu,
care a conºtientizat, o datã în plus, faptul cã munca sa ºi a celor care îl ajutã
este una extrem de importantã în dezvoltarea copiilor defavorizaþi.
“Emisiunea transmite foarte
multã speranþã, foarte multã emoþie pozitivã de care oamenii, mai
ales în vremurile acestea foarte
grele, au mare nevoie. Ar trebui ca
oamenii sã dãruiascã ºi sã fie
aproape de cel în suferinþã în permanenþã, iar emisunea Visuri la
Cheie transmite exact acest lucru oamenii au nevoie de lucruri pozitive, frumoase, lucruri care sã ne
întãreascã ºi care sã ne facã sã trecem peste toate problemele”, a
încheiat pãrintele Manuel Radu.

3
Lucrãri reluate odatã cu noul an,
pe mai multe strãzi din oraº

GAZETA de URLAÞI

Vremea rece de la începutul acestui an nu a constituit un impediment
în continuarea lucrãrilor de pe raza
oraºului Urlaþi.
Astfel, odatã cu trecerea în noul an
muncitorii au revenit pe strãzi ºi au
reluat lucrul la canalizarea de pe
strãzile 30 Decembrie ºi Orzoaia de Jos

(tronsonul C.I.T.O.P.A.H. - Benzinãrie
RBC), dar ºi pe strada Socului.
Lucrãrile fac parte dintr-un amplu
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.
De aceste proiecte, adoptate în
cadrul ºedinþelor Consiliului Local
Urlaþi, s-a ocupat personal domnul primar Marian Mãchiþescu - care s-a ocu-

pat de toate demersurile necesare ce
au constat în realizarea studiilor de fezabilitate ºi a proiectelor tehnice. Prin
acest fapt s-a dorit sã nu existe
întârzieri pentru implementarea acestui nou proiect.
Totodatã, se are în vedere, modernizarea infrastructurii rutiere pe
strãzile menþionate mai sus, dar ºi în
ceea ce priveºte extinderea canalizãrii pe strãzile Cãprioarelor,
Teiului, Trandafirului ºi Parcului.

Mânã de la mânã, pentru un localnic
greu încercat de pe strada Mãrunþiº
Luna trecutã au fost
demarate lucrãrile de construcþie a unei case noi pentru
un localnic de pe strada
Mãrunþiº, a cãrui locuinþã a
fost mistuitã de flãcãri în
toamna lui 2021.
“Cu speranþã ºi încredere
în bunul Dumnezeu, cu sprijinul acordat de Primãria Urlaþi,
avându-l alãturi (ca ºi în alte
cazuri) pe domnul Primar
Marian Mãchiþescu, dar ºi
oameni cu suflet mare ºi
dragoste de Dumnezeu, au
demarat lucrãrile la noua casã

a bãrbatului care a rãmas fãrã
adãpost în toamna trecutã”, se
aratã într-o postare a asociaþiei
GIC - Urlaþi, care a venit cu
aceastã iniþiativã.
Au fost ºi alþi oameni, însã,
care au sãrit în ajutor cu ce au
putut pentru aprovizionarea cu
cele necesare pentru demararea
lucrãrii - fundaþie, elevaþie, egalizare. Dar oricând este binevenitã o barã de oþel beton, o
plasã sudatã sau o scândurã materiale care, poate, stau
aºezate în curþile altor cetãþeni ºi
care nu au nevoie, momentan, de
ele. Nu prisoseºte nici forþa de
muncã, iar cine poate ajuta din
acest punct de vedere este rugat
sã se adreseze Asociaþiei GIC Urlaþi la adresa de mail
asociatiagicu@gmail.com sau la
numãrul de telefon/whatsapp
0790/137019.

“Cu credinþã în bunul Dumnezeu ºi încredere în oamenii
cu suflet bun ºi cu speranþa cã
vremea va fi alãturi de noi,
nãdãjduim ca în cel mai scurt
timp posibil acest creºtin greu
încercat sã aibã un adãpost
(decent) deasupra capului.
Uniþi prin dragostea faþã de
Dumnezeu ºi semeni, prin dorinþa de a face fapte bune, vom
reuºi împreunã sã clãdim o
comunitate puternicã!”, se mai
aratã în postarea asociaþiei GIC Urlaþi, care a obþinut un ajutor
personal din partea primarului
Marian Mãchiþescu, constând în
diverse materiale de construcþie.

Au dãruit bucurie
pentru 120 de copii
ºi vârstnici
Campania intitulatã “Dãruim Bucurii
Împreunã” a fost derulatã în preajma
Sãrbãtorilor de Iarnã 2021.
De acþiunea organizatã de Asociaþia GICUrlaþi s-au bucurat peste 120 de copii ºi vârstnici din Urlaþi, Ceptura, Iordãcheanu, dar ºi
din Valea Cãlugãreascã ºi Albeºti-Paleologu.

Cu toþii au beneficiat de alimente, dulciuri,
jucãrii (în cazul copiilor), haine, încãlþãminte,
cãrþi, dar ºi materiale de protecþie ºi igienã personalã.
Toate acestea au fost
oferite cu generozitate de
sponsorii acþiunii, donatorii ºi colaboratorii asociaþiei GIC-Urlaþi, cum ar fi
Alka, Pania ºi CSR Nest.
Felicitãri meritã, în
aceeaºi mãsurã, ºi
voluntarii care s-au ocupat
de distribuirea cadourilor:
Sorin, Flory, Mihai, Vali,
Sorina, Andrei, George, Diana ºi Ionuþ.
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Casa de Culturã a oraºului Urlaþi a fost luna trecutã gazda
unui frumos spectacol intitulat “Colinde, datini ºi obiceiuri la români”
S-a colindat, s-a dansat ºi s-a cântat!

A fost o încântare pentru
toþi cei prezenþi, dar mai
ales pentru pãrinþii ce s-au
bucurat de talentul celor
mici! Felicitãri tuturor
artiºtilor, organizatorilor

dar ºi celor prezenþi în salã
pentru spectacolul ºi
atmosfera creatã!
Proiectul a fost realizat
de Casa de Cultura Urlaþi în

parteneriat cu Casa de
Culturã a Studenþilor
Ploieºti, cu sprijinul
Ministerului Tineretului ºi
Sportului ºi a Primãriei
oraºului Urlaþi.

163 de ani de la înfãptuirea
Unirii Principatelor Române

Bucurie ºi culoare
la "Târgul de Crãciun" al elevilor
Elevii de gimnaziu de la
Liceul "Brâncoveanu Vodã" din
Urlaþi au întâmpinat cu emoþii ºi
bucurie, în acelaºi timp, sfânta
sãrbãtoare a Crãciunului.
Cu mic cu mare, ei au încãlzit
sufletele trecãtorilor ºi i-au
înveselit pe toþi cei care le-au

cumpãrat decoraþiunile de sãrbãtori pe care le-au expus în cadrul
Târgului de Crãciun. La reuºita
elevilor ºi-au dat mâna pãrinþii,
conducerea instituþiei ºi doamnele
diriginte Camelia Tãnase, Natalia
Dimulescu, Mihaela Brânzea,
Marilena Dumitru ºi Georgeta
Bãlaºa.

Unirea Principatelor Române,
cunoscutã ºi ca “Mica Unire”, a avut
loc la jumãtatea secolului al XIX-lea
prin unirea Moldovei cu Þara
Româneascã sub numele “Principatele Unite ale Moldovei ºi Þãrii
Româneºti”.
Procesul Unirii, bazat pe puternica
apropiere culturalã ºi economicã între
cele douã þãri, a cunoscut o etapã decisivã, care s-a dovedit a fi ireversibilã,
prin alegerea colonelului moldovean
Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al
ambelor Principate - la 5 ianuarie 1859
în Moldova ºi la 24 ianuarie 1859 în
Þara Româneascã.
Procesul a început odatã cu
adoptarea Regulamentelor Organice între 1831-1832 în Muntenia ºi Moldova,
care stipulau necesitatea unificãrii
politice, urmate de acorduri vamale
între 1833 ºi 1835 ºi lichidarea posturilor vamale între cele douã þãri
începând cu 1 ianuarie 1848, în timpul
domniilor lui Mihail Sturdza, respectiv
Gheorghe Bibescu.
Deznodãmântul rãzboiului Crimeii
a stãvilit pentru un timp ambiþiile
geopolitice ale imperiului rus la
Dunãrea de jos, fãrã a consolida efectiv imperiul Otoman de care depindeau Principatele, ceea ce a creat un
context favorabil realizãrii Unirii.
Votul popular favorabil Unirii în
ambele þãri, rezultat în urma unor
Adunãri ad-hoc în 1857, a condus cãtre
Convenþia de la Paris din 1858 - o
înþelegere între Marile Puteri, prin care
se accepta o uniune mai mult formalã
între cele douã þãri, cu guverne diferite

ºi cu unele instituþii comune. La
începutul anului 1859 liderul unionist
moldovean Alexandru Ioan Cuza a fost
ales ca domnitor al Moldovei ºi Þãrii
Româneºti, act care a adus cele douã
state într-o uniune personalã.
În 1862, cu ajutorul unioniºtilor din
cele douã þãri, Cuza a unificat
Parlamentul ºi Guvernul, realizând
unirea politicã.
Dupã înlãturarea sa de la putere,
în 1866, Unirea a fost consolidatã de
succesorul sãu, principele Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen, iar constituþia adoptatã în acel an a denumit noul stat ROMÂNIA.
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Diplomã omagialã ºi Medalie
comemorativã acordatã post-mortem

Pãrintelui
Gheorghe
PÂRVU
Preasfinþitul Pãrinte Timotei
Prahoveanul a fost oaspetele oraºului
nostru la finalul anului trecut. Episcopulvicar al Arhiepiscopiei Bucureºtilor a
dorit astfel sã fie prezent în mijlocul
credincioºilor Parohiei “Sfinþii Voievozi”
Urlaþi pentru a sãvârºi Sfânta Liturghie,
alãturi de un sobor de preoþi ºi diaconi.
Totodatã, înaltul ierarh l-a hirotonit întru
preoþie pe diaconul Ionuþ Lucian Neagu, pentru Parohia Bumbãcari din cadrul Protopopiatului Sector 5 Bucureºti.
La finalul Sfintei Liturghii, soborul de preoþi
a sãvârºit ºi slujba de pomenire pentru pãrintele Gheorghe Pârvu. Acesta a slujit comuni-

Spitalul Orãºenesc Urlaþi
cautã colaboratori medici externi
tatea ca preot în perioada 1988-2021, trecând la
viaþa veºnicã pe 16 noiembrie 2021.
Cu acest prilej, Preasfinþitul Pãrinte
Timotei Prahoveanul a oferit, din partea
Preafericitului Pãrinte Patriarh Daniel,
Diploma omagialã ºi Medalia comemorativã a
anului 2021 - post-mortem, ca semn de
preþuire pentru cel care ºi-a dedicat întreaga
viaþã slujirii lui Dumnezeu ºi a credincioºilor
încredinþaþi lui spre pãstorire.

Spitalul Orãºenesc Urlaþi are nevoie de medici
noi. Creºterea calitãþii actului medical este un
obiectiv de bazã al managementului instituþiei
medicale ºi, din acest punct de vedere, este nevoie
de specialiºti pentru ca cetãþenii sã beneficieze de
cele mai diversificate servicii medicale, fãrã a se
mai deplasa la Ploieºti pentru investigaþii.
Potrivit unei postãri pe pagina de facebook a spitalului, este nevoie, pentru linia de gardã de medicinã
internã, de medici specializaþi în medicinã internã sau
în specialitãþi compatibile conform Ord. MS nr.
870/2004 (gastroenterologie; cardiologie; pneumologie;
diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice; endocrinologie; dermatovenerologie; oncologie medicalã; geriatrie
ºi gerontologie; nefrologie; hematologie; medicina
muncii; medicinã sportivã).
ªi linia de gardã de pediatrie are nevoie de medici
specializaþi în acest domeniu, medici de familie/generaliºti - care au absolvit Facultatea de pediatrie sau în
specialitãþi compatibile conform Ord. MS nr. 870/2004
(neonatologie sau cardiologie, gastroenterologie, diabet zaharat, nutriþie ºi boli metabolice, boli infecþioase
dacã specialitãþile înrudite se practicã în unitãþile de
pediatrie).
Cei interesaþi de a ocupa un post de medic pot
consulta pagina de facebook a Spitalului
Orãºenesc Urlaþi sau pot obþine relaþii suplimentare de la Director Medical, dr. Constanþa Vãleanu, la
telefon 0729/257118 sau adresându-se direct managerului spitalului, Ec. Elena Cismaº, la telefon
0733/554510.

Spectacol de luminã ºi culoare în ultima zi din 2021
Primãria oraºului Urlaþi le-a
fãcut o frumoasã surprizã oamenilor la finalul lui 2021 ºi a oferit,
cu ajutorul pirotehniºtilor, un
spectacol de luminã ºi culoare
în noaptea dintre ani.
Dupã o pauzã de doi ani, din
cauza pandemiei, urlãþenii au
admirat un foc de artificii

grandios în centrul civic al
oraºului - spectacol de care
s-au bucurat nu doar copiii, ci ºi
cei trecuþi de prima tinereþe. Am
încercat sã surprindem ºi noi
câteva imagini cu focul de artificii din ultima zi a anului 2021.

ªi mascaþii au fãcut spectacol pe strãzile oraºului la final
de an. Iar printre cei colindaþi
s-a aflat ºi primarul Marian
Mãchiþescu (foto), care a
urmãrit spectacolul de pe
treptele instituþiei.
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70 de teste Covid-19 oferite de Constantin Rob
membrilor Sindicatului “Columna”
Comitetul Naþional pentru Situaþii de Urgenþã a
decis prelungirea stãrii de
alertã cu 30 de zile, din cauza
pandemiei de Covid 19.

Cu acest prilej s-a luat
decizia reintroducerii purtãrii
mãºtii inclusiv pe stradã, cu
menþiunea cã aceasta trebuie
sã fie doar chirurgicalã sau de
tipul FFP2. De mare importanþã rãmâne în continuare
luarea mãsurilor sanitare de
protecþie, dar ºi testarea cât
mai multor oameni.
Importanþa acestei decizii
a fost adoptatã ºi în cadrul
Sindicatului Liber “Columna”,
din cadrul Primãriei Urlaþi.
Astfel, la iniþiativa preºedintelui Constantin Rob, au fost
alocate fondurile necesare
pentru
procurarea
unui

Cuantumul ajutorului
de deces a crescut
la 6.095 de lei
De la 1 ianuarie
2022, valoarea ajutorului de deces, în cazul
decesului asiguratului
sau al pensionarului
este de 6.095 de lei (faþã
de 5.380 lei, cât era pânã
acum) ºi de 2.550 de lei,
în cazul decesului unui
membru de familie al
asiguratului sau al pensionarului.
În cazul decesului
asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de
deces se acordã unei singure persoane care
poate fi, dupã caz: soþul
supravieþuitor, copilul,
pãrintele, tutorele, curatorul sau oricare persoanã care dovedeºte cu
acte cã a suportat cheltuielile ocazionate de înmormântare, dacã nu
existã altã solicitare din
partea persoanelor menþionate mai sus.
În cazul decesului
unui membru de familie
al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de
deces se achitã asiguratului sau pensionarului al
cãrui membru de familie
a decedat.
Actele necesare
acordãrii ajutorului de
deces sunt, dupã caz:
 cerere-tip pentru
acordarea ajutorului de
deces
certificatul de deces
- original ºi copie .
BI/CI al solicitantului original ºi copie
acte de stare civilã al
solicitantului din care

sã rezulte gradul de
rudenie cu decedatul
sau, dupã caz, actul
care atestã calitatea de
tutore, curator, mandatar - original ºi copie
 dovada cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de
înmormântare - original
ºi copie
 act medical emis sau
vizat de medicul expert
al asigurãrilor sociale,
prin care se atestã
boala care l-a fãcut
inapt ºi data ivirii acesteia, în cazul copilului
inapt în vârstã de peste
18 ani - original
 adeverinþã care sã
certifice cã, la data
decesului, membrul de
familie cu vârsta între
18 ºi 26 de ani urma o
formã de învãþãmânt
organizat, potrivit legii original
 adeverinþã eliberatã
de angajator din care sã
rezulte cã persoana
decedatã avea calitatea
de asigurat la data decesului, respectiv extras
din REVISAL, dupã caz
dovada cã membrul
de familie nu era asigurat sau pensionar se
face prin declaraþie pe
propria rãspundere a
celui care solicitã ajutorul de deces, dupã
caz.

numãr de 70 de teste - acestea
fiind împãrþite angajaþilor care
sunt membri ai sindicatului.
“Am vrut sã vin ºi eu în
întâmpinarea cerinþelor actuale ºi am decis sã ajut cu
teste Covid oamenii. Este un
gest mic, desigur, dar binevenit pentru toþi membrii
cotizanþi ai sindicatului nostru”, a declarat preºedintele
Sindicatului
“Columna”,
Constantin Rob.
A devenit o obiºnuinþã, cu
diferite prilejuri, ca “sindicalistul” Constantin Rob sã fie alãturi de membrii “Columna”
(nn - care plãtesc o cotizaþie

de 1% din venitul brut), cu
acordarea unor cadouri de
Crãciun sau de Paºti, dar ºi cu
ocazii mai puþin fericite, cum
ar fi ajutor de deces sau pentru cazuri speciale de boalã.

Îl felicitãm ºi noi pentru frumoasele sale iniþiative în sprijinul oamenilor ºi suntem convinºi cã acesta va face în continuare astfel de gesturi, care îl
caracterizeazã.

Din acest an, pensionarii beneficiazã de compensare
90% pentru medicamente din sublista B
Începând cu 1 ianuarie 2022,
pensionarii cu venituri din pensii ºi indemnizaþie socialã pânã
la 1.429 lei/lunã inclusiv, indiferent dacã realizeazã sau nu alte
venituri, beneficiazã de compensare cu 90% pentru medicamentele din sublista B cuprinsã
în Lista de medicamente compensate ºi gratuite - a cãror valoare la nivelul preþului de
referinþã/prescripþie este de
pânã la 330 lei/lunã.

Decizia face obiectul Hotãrârii de Guvern nr. 1289/2021,
care a fost aprobatã de Executiv
în cadrul ºedinþei din 28 decembrie 2021, în scopul creºterii
accesului la medicamentele
acordate în ambulatoriu pensionarilor cu venituri mici.
Plafonul veniturilor pensionarilor care beneficiazã de compensare 90% nu este influenþat
de ajutorul financiar acordat în
ianuarie.

La solicitarea Casei Naþionale de Asigurãri de Sãnãtate, casele de asigurãri din subordine vor informa toþi furnizorii cu care se aflã în contract
ºi care elibereazã prescripþii
medicale în conformitate cu
prevederile Contractului-cadru
(HG nr.186/2021) despre modul
de aplicare a prevederilor
legale.

Proiect guvernamental: ajutor de 4.000 euro
pentru cultivarea legumelor
Guvernul pregãteºte un
proiect de hotãrâre prin care
sã acorde un ajutor de 4.000
de euro, ajutor de minimis
(nn - ajutor constituit din sume
mici), pentru cultivarea
legumelor în spaþii închise
(solare).
Potrivit Agerpres, legumicultorii vor beneficia de ajutor pentru cultivarea de tomate, ardei
gras, ardei kapia, castraveþi,
fasole pãstãi, salatã, spanac ºi
ceapã verde. Sprijinul financiar
se acordã beneficiarilor pentru
maximum douã culturi, respectiv
o singurã culturã în ciclul I de
producþie/1000 mp ºi/sau o singurã culturã în ciclul II de producþie/1000 mp, în anul 2022.
Sumele se plãtesc beneficiarilor
într-o singurã tranºã, pe fiecare
ciclu de producþie, în anul 2022.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului, beneficiarii
trebuie sã îndeplineascã
cumulativ urmãtoarele
condiþii:
 sã solicite ajutorul de minimis prevãzut de prezenta
hotãrâre
 sã utilizeze o suprafaþã
cumulatã de minimum 1.000
mp/ciclu de producþie, cultivatã
exclusiv cu una dintre culturile
prevãzute
 sã marcheze suprafaþa prevãzutã, la loc vizibil, cu o placã
indicator, pe care sã se
gãseascã inscripþia “Program
susþinere legume, anul 2022,
beneficiar numãrul, Direcþia
pentru Agriculturã a Judeþului”
sã obþinã producþiile minime
corespunzãtoare culturii înfiinþate.

Legumicultorii trebuie sã fie
înregistraþi în evidenþele Registrului agricol deschis la primãriile în a cãror razã administrativteritorialã se aflã suprafeþele cultivate. De asemenea, aceºtia trebuie sã deþinã Registrul de evidenþã a tratamentelor cu produse
de protecþie a plantelor, completat începând cu data înfiinþãrii
culturii ºi avizat de oficiul fitosanitar judeþean ºi, nu în ultimul
rând, sã facã dovada obþinerii
producþiei minime realizate.
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Ziua Culturii Naþionale, marcatã ºi de elevii
Liceului “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi
Ziua Culturii este o sãrbãtoare
naþionalã care are loc anual în România
pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova
cultura, arta ºi efortul academic. Ziua a
fost aleasã ca Zi a Culturii Naþionale,
întrucât reprezintã data naºterii poetului naþional al românilor, Mihai
Eminescu. Cu aceastã ocazie, ºi elevii
Liceului “Brâncoveanu Vodã” din Urlaþi
au adus un omagiu marelui nostru
poet.
Evenimentul i-a avut în prim-plan
pe elevii claselor a V M, XI A, XI C,
XI D ºi a fost organizat în colaborare
cu Muzeul “Conacul Bellu”.
Din partea liceului, au mai participat prof. Natalia Dimulescu ºi
prof. Iuliana Stan, iar gazdã bunã,
ca de obicei, a fost doamna Gabriela
Nicolau - director al Muzeului
“Conacul Bellu” din Urlaþi.
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172 de ani de la naºterea
marelui poet Mihai Eminescu
Începând din 2011, pe 15 ianuarie sãrbãtorim aniversarea zilei de naºtere a lui Mihai
Eminescu ºi Ziua Culturii Naþionale Române.
În fiecare an,
acest eveniment are
loc ca un omagiu
adus personalitãþii
emblematice a
valorilor României,
printr-un proiect de
lege de cãtre Camera
Deputaþilor (Legea
238 din 7 decembrie
2010). În evenimentele care însoþesc
Ziua Culturii
Naþionale se cautã
explorarea imaginaþiei
debordante, combinarea unei atitudini oficialã cu una popularã care sã urmãreascã pãstrarea simþului corespunzãtor tradiþiilor ºi ritualurile universale.
Mihai Eminescu (Mihail Eminovici) s-a nãscut
la 15 ianuarie 1850, la Botoºani ºi a fost considerat
de academicienii români ºi de critica literarã postumã drept cea mai importantã voce poeticã din
literatura românã. Eminescu a publicat primul
sãu poem la vârsta de doar 16 ani, iar la 19 ani a
început sã studieze la Viena. A fost activ în societatea politico-literarã “Junimea”, ºi a lucrat ca
redactor la ziarul oficial al Partidului Conservator
- “Timpul”.
În ºedinþa din 25 ianuarie 1902, manuscrisele
poetului (aproximativ 14.000 file) au fost dãruite
Academiei Române de Titu Maiorescu. Mihai
Eminescu a murit la 15 iunie 1889, la Bucureºti,
fiind înmormântat la umbra unui tei din cimitirul
Bellu. A fost ales post-mortem, la 28 octombrie
1948, membru al Academiei Române.

Semne bune anul are, la Liceul “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi
Anul 2022 a venit cu mai multe
veºti bune pentru conducerea
Liceului “Brâncoveanu Vodã”. Cea
mai bunã este cã, începând cu noul
an ºcolar, la liceul din Urlaþi se va
înfiinþa o altã clasã a 9-a, pe lângã
cele 4 deja existente, urmând ca din
toamnã sã-ºi desfãºoare activitatea
ºi o clasã de filologie - pe care dna
director Mãdãlina Lefter ºi-o dorea
mai demult.
Oferta educaþionalã pentru anul
ºcolar 2022-2023 este una generoasã,
având în vedere cã în cadrul liceului va
funcþiona ºi o clasã nouã de “intensiv
englezã”, dar ºi o alta - susþinutã cu ajutorul P@G Urlaþi ºi al cãrei profil va fi
“Electronist Aparate ºi Echipamente”.
Cu sprijinul Primãriei Urlaþi,
Liceul “Brâncoveanu Vodã” a suferit
o serie de lucrãri de modernizare ultimul exemplu fiind toaletele pentru
elevi, care au fost reparate ºi utilate cu
echipament modern.
De modernizãri au avut parte ºi un
numãr de ºase sãli de clasã din cadrul
liceului, acestea fiind dotate cu
mobilier nou, de care elevii sunt foarte
încântaþi.

“Încercãm, pe cât posibil, sã oferim un act educaþional la cel mai
înalt nivel, conform aºteptãrilor
elevilor, dar ºi ale pãrinþilor în
acelaºi timp. Preocupãrile noastre
sunt în concordanþã cu cerinþele ºi
dorinþele elevilor, sentimentul datoriei împlinite fiind unul extrem de
important pentru noi, cadrele didactice”, a declarat prof. Mãdãlina
Lefter, directorul Liceului “Brâncoveanu Vodã” Urlaþi.
Conducerea liceului se pregãteºte
acum pentru evaluarea ARACIP
(Agenþia Românã de Asigurare a
Calitãþii în Învãþãmântul Preuni-

versitar) - o etapã extrem de importantã ºi care costã instituþia nu mai puþin
de 200 milioane de lei.
Conducerea liceului a fãcut deja
solicitarea pentru evaluare, urmând ca
o comisie ARACIP sã soseascã la Urlaþi
dupã data de 31 martie - ultima zi în
care instituþiile de învãþãmânt preuniversitar din România trebuie sã
depunã dosarele.
Pânã atunci, cadrele didactice de la
Liceul “Brâncoveanu Vodã” pregãtesc
prezenþa în cadrul “Cercului profesorilor de limba românã”, pe 15 februarie, evenimentul urmând sã se
desfãºoare on-line.
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Noua Piaþã Centralã din Urlaþi este funcþionalã
din decembrie 2021
Urlaþiul a fost declarat oraº în
anul 1968. De atunci, nu a existat
nicio piaþã modernã, decentã,
pentru comercianþi ºi cumpãrãtori ca cea inauguratã la finalul
anului trecut. A fost un cadou
special din partea autoritãþilor
locale la finalul unui an cu multe
realizãri – care se vãd cu ochiul
liber.
Noua Piaþã Centralã din Urlaþi
este una ultramodernã, utilatã
corespunzãtor normelor aflate în
vigoare. La deschiderea oficialã,
doi comercianþi se instalaserã
deja în piaþã, iar cumpãrãtorii nu
au întârziat sã aparã. Recepþia
lucrãrii a fost fãcutã de primarul
Marian Mãchiþescu, viceprimarul
Stan Lazãr, Constantin
Rob - ºeful SADPP Urlaþi,
ºi consilierul local
Gheorghe Bãdoiu.
Angajamentul, abnegaþia ºi hotãrârea în
îndeplinirea sarcinilor
de serviciu l-au recomandat pe Constantin
Rob drept administratorul de care noua Piaþã
Centralã are nevoie.
Numirea acestuia în
noua funcþie a fost
fãcutã la propunerea

primarului Marian Mãchiþescu – cel
care s-a asigurat personal cã noua
piaþã îndeplineºte toate cerinþele
unei construcþii moderne, de acest
fel. “Am reuºit sã deschidem piaþa
pânã la finalul anului trecut, aºa
cum ne-am propus dupã ce
lucrãrile au trenat ceva timp. Acum
vorbim de un loc decent, dotat cu
utilitãþi moderne ºi sistem de climatizare (nn – atât pentru varã, cât ºi
pentru iarnã), astfel încât comercianþii sã beneficieze de cele
mai bune condiþii”, a declarat primarul oraºului Urlaþi, Marian
Mãchiþescu, în acelaºi timp ºi
iniþiatorul acestui proiect.
Noua Piaþã Centralã din Urlaþi a
fost împrejmuitã cu tâmplarie de
aluminiu ºi geamuri termopan ºi

dispune de standuri moderne de
expunere a produselor, toalete ºi o
parcare (nn – calea de acces fãcându-se din strada Tudor Vladimirescu).
Prin modernizãrile realizate,
noua piaþã din Urlaþi aduce un plus
de confort atât pentru producãtori,
cât ºi pentru cumpãrãtori. “Este un
obiectiv la care s-a muncit foarte
mult. De aceea, rog toþi utilizatorii
acestui spaþiu comercial sã pãstreze
ordinea ºi curãþenia atât în interior,
cât ºi în exterior. Totodatã, noi,
cetãþenii, avem obligaþia sã folosim
cu atenþie, decenþã ºi responsabilitate dotãrile tehnice din spaþiul
comercial ºi grupul sanitar”, a spus
ºi Constantin Rob, noul administrator al Pieþei Centrale.
Din acest colþ de paginã, dorim
sã-i felicitam pe toþi cei implicaþi în
realizarea acestui proiect extrem de
important pentru oraºul Urlaþi.

În ºcoli ºi pe stradã - obligatorie masca medicalã sau de tip FFP2!

Concret, autoritãþile au decis introducerea unui numãr de 85 de mãsuri
de protecþie împotriva rãspândirii coronavirusului.
Astfel, masca a redevenit obligatorie în toate spaþiile închise sau
deschise, cu precizarea cã pe lânga cea
chirurgicalã, folositã pânã acum,
autoritãþile au venit cu recomandarea ca
populaþia sã poarte masca de tip FFP2 -
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consideratã a avea o protecþe mai mare.
Hotãrârea CNSU a fost transpusã într-un
ordin comun al miniºtrilor Sãnãtãþii ºi
de Interne, în care se aratã cã mãºtile
textile nu mai sunt recomandate.
Cine are voie sã nu poarte mascã:
 copiii cu vârste sub 5 ani
persoanele care sunt singure în
birou
 reprezentanþii cultelor religioase,
în timpul slujbelor, cu condiþia respectãrii distanþei de 3 metri între persoane
 vorbitorii aflaþi în spaþii închise
sau deschise, cu condiþia pãstrãrii distanþei de 3 metri faþã de alte persoane
Pot fi scutite de portul mãºtii, la
locul de muncã, persoanele care
suferã de boli ce afecteazã capacitatea de oxigenare, dar numai dupã

evaluarea medicului de medicina
muncii.
Celelalte categorii scutite de portul
mãºtii sunt: persoanele care desfãºoarã activitãþi fizice intense sau în
condiþii de muncã solicitante, ori activitãþi sportive, precum ºi persoanele cu
dizabilitãþi cognitive.
La ºcoalã, doar cu mãºti
chirurgicale sau de tip FFP2
Elevii ºi profesorii vor putea purta
la ºcoalã doar mãºti medicale de unicã
folosinþã, dar nu ºi mãºti textile!
“Mãºtile în ºcoli vor fi doar medicale,
chirurgicale, nu textile! Pânã acum au
fost mixte, dar acum se schimbã asta”,
a spus secretarul de stat Raed Arafat.
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Comitetul pentru Situaþii de
Urgenþã a decis prelungirea stãrii
de alertã cu 30 de zile, începând cu
data de 8 ianuarie. Decizia a fost
însoþitã de o serie de noi restricþii
din cauza Omicron - noua mutaþie
a virusului care a dat peste cap o
lume întreagã.

LE

V
C TI

Acesta a mai declarat cã IGSU dispune
de milioane de mãºti de protecþie pe
care le va distribui gratuit copiilor care
au nevoie, cu posibilitãþi financiare limitate.
Poliþia, Inspectoratul de Urgenþã
pentru Situaþii de Urgenþã sau ºcolile,
nu fac parte din instituþiile care gestioneazã infrastructura criticã. În privinþa plãþii testelor, CNSU precizeazã
cã în articol se propune stabilirea acestor aspecte prin acte administrative ale
conducãtorilor instituþiilor respective.
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