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Sã întâmpinãm Sãrbãtorile Pascale
în “haine” noi!

Ca în fiecare an, administraþia
localã s-a ocupat, ºi se ocupã, de salubrizarea
oraºului pentru ca sãrbãtorile pascale sã ne
gãseascã, ca de fiecare datã, în “haine” noi.
Primãria Urlaþi a executat lucrãri de toaletare
a copacilor ºi a spaþiilor verzi, dar ºi de
plantarea de pomi pe mai multe strãzi din
oraº.

Sãrbãtori Pascale cu luminã
ºi cãldurã în suflet!
Doresc tuturor locuitorilor
Oraºului URLAÞI ca Lumina
Sfintelor Sãrbãtori de Paºti
sã vã gãseascã alãturi de cei
dragi, cu sãnãtate, bucurii,
împliniri ºi gânduri bune.
Sã învãþãm sã ne bucurãm
din plin de frumuseþea tuturor
lucrurilor care ne
înconjoarã ºi sã dãruim
iubire celor dragi!

Primar, MARIAN MÃCHIÞESCU
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Cu prilejul Sãrbãtorilor Pascale
Viceprimarul LAZÃR STAN,
alãturi de Consiliul Local
URLAÞI,
ureazã tuturor
locuitorilor sãnãtate
ºi împliniri, fericire
ºi bucurii alãturi
de cei dragi!

Sãrbãtori
fericite!

Ziua porþilor
deschise,
la ªcoala
Gimnazialã
,,Cãnuþã
Ionescu"
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Hotãrâri adoptate de Consiliul Local
al oraºului Urlaþi în luna martie 2022
Inspector, Diana SERSEA

ªedinþa extraordinarã
din 3 martie 2022:
1. Hotãrârea nr. 18 /03.03.2022
privind rectificarea bugetului general
consolidat al unitãþii administrativteritoriale pe anul 2022.
2. Hotãrârea nr. 19 /03.03.2022
privind aprobarea Structurii organizatorice, Organigramei ºi Statului de
funcþii al Spitalului Orãºenesc Urlaþi.
3. Hotãrârea nr. 20 /03.03.2022
privind acordarea unui mandat special domnului Mãchiþescu Marian,
reprezentantul localitãþii Urlaþi, jud.
Prahova, în Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã „Parteneriatul pentru
Managementul Deºeurilor - Prahova”.
4. Hotãrârea nr. 21 /03.03.2022
privind atestarea la domeniul public
al oraºului Urlaþi a unor bunuri.

ªedinþa extraordinarã
din 16 martie 2022:
1. Hotãrârea nr. 22 /16.03.2022
privind asocierea Oraºului Urlaþi în
vederea constituirii Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Þinutul
Vinului”.

ªedinþa extraordinarã
din 21 martie 2022:
1. Hotãrârea nr. 23 /21.03.2022
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2022 ºi aprobarea Protocolului
de predare-primire a Creºei Urlaþi
cãtre Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi.

ªedinþa ordinarã
din 31 martie 2022:
1. Hotãrârea nr. 24 /31.03.2022
privind modificarea organigramei ºi
statului de funcþii pentru aparatul de
specialitate al Primarului oraºului
Urlaþi ºi serviciile publice de interes
local, pentru anul 2022.

2. Hotãrârea 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.
3. Hotãrârea nr. 26 /31.03.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
lunile decembrie 2021 ºi ianuarie
2022.
4. Hotãrârea nr. 27 /31.03.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
ºcoala Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile decembrie
2021 ºi ianuarie 2022.
5. Hotãrârea nr. 28 /31.03.2022
privind aprobarea vânzãrii directe
a 2 imobile-teren proprietarilor de
locuinþe beneficiari ai prevederilor
Legii nr.15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinþe proprietate personalã*)Republicatã.
6. Hotãrârea nr. 29 /31.03.2022
privind aprobarea cotizaþiei
Consiliului Local Urlaþi pentru anul

Colectarea selectivã a deºeurilor,
o îndatorire cetãþeneascã
Colectarea selectivã este
una dintre etapele reciclãrii,
împreunã cu separarea ºi
procesarea unora dintre componentele deºeurilor.
Practic, aproape toate materialele ce compun deºeurile
se pot recicla, dacã suntem
atenþi la modul în care facem
acest lucru: hârtia, sticla, plasticul, aluminiul, metalul sau
lemnul. Procesul de separare
este extrem de simplu ºi presupune disciplinã ºi atenþie.
Atât la birou, cât ºi acasã, trebuie sã respectãm un cod universal de culori dupã care toatã
lumea se ghideazã.
În funcþie de echipamentele
de care dispunem, colectarea
selectivã se realizeazã cu succes ºi ajutã reciclatorul final sã
obþinã maximul de beneficii din
acest proces.
Container albastru – hârtie ºi carton
Container galben – plastic
ºi metal
Container verde – sticlã
Container negru – deºeu
menajer

7 motive sã colectãm,
selectiv, deºeurile
Colectaþi separat deºeurile? Sau v-aþi propus sã
încercaþi sã faceþi acest
lucru?
În cele ce urmeazã, vã
oferim câteva motive care sã
vã determine sã colectaþi
selectiv deºeurile de acasã:
 înþelegeþi ce înseamnã un
comportament responsabil faþã
de mediul înconjurãtor
 sunteþi un exemplu pentru ceilalþi membrii ai comunitãþii din care faceþi parte ºi
astfel îi determinaþi sã îºi aducã
propria contribuþie în comunitatea în care trãiesc

 protejaþi mediul înconjurãtor
 colectând separat în vederea reciclãrii, mai puþine
deºeuri ajung la gropile de
gunoi
 contribuiþi la conservarea resurselor naturale - care
sunt limitate - ºi utilizaþi în procesul de producþie materiale
reciclate
 reduceþi gradul de poluare ºi contribuiþi la un nivel de
sãnãtate publicã optim, fãrã a
amesteca deºeurile periculoase
cu cele generale
 stopaþi focarele de
infecþie ºi ajutaþi la purificarea
aerului pe care îl respirãm cu
toþii

Nu amestecaþi lucrurile!
Colectaþi selectiv!

2022 la Asociaþia de Dezvoltare
Intercomunitarã „Parteneriatul pentru
managementul deºeurilor Prahova”.
7. Hotãrârea nr. 30/31.03.2022
privind stabilirea salariilor de bazã
pentru funcþionarii publici ºi personalul contractual din aparatul propriu
al primarului oraºului Urlaþi ºi din
instituþiile/serviciile publice din
subordinea Consiliului Local Urlaþi
începând cu 01.04.2022.
8. Hotãrârea nr. 31 /31.03.2022
privind aprobarea organizãrii reþelei
ºcolare de învãþãmânt preuniversitar
de pe raza Oraºului Urlaþi pentru anul
ºcolar 2022-2023.
9. Hotãrârea nr. 32 /31.03.2022
privind alegerea preºedintelui de
ºedinþã pe perioada aprilie, mai, iunie
2022.

Sfaturi utile de la Poliþie
pentru perioada
Sãrbãtorilor Pascale
Lucrãtorii din cadrul
Poliþiei Oraºului Urlaþi vor
desfãºura acþiuni preventive în zonele aglomerate,
oferind în acelaºi timp
cetãþenilor recomandãri
importante pentru siguranþa acestora.
În aceastã perioadã trebuie sã aveþi mare grijã la
cei cu care interacþionaþi,
mai cu seamã atunci când
aceºtia sunt persoane necunoscute. Foarte important este sã vã protejaþi
pentru a nu cãdea victime
infracþiunilor de furt din
locuinþe, din autoturisme,
din buzunare sau a infracþiunilor de înºelãciune.
Este recomandat ca în
aceastã perioadã sã acordaþi o atenþie sporitã în
acest sens, întrucât infractorii profitã de neatenþia
cetãþenilor grãbiþi sã îºi
facã cumpãrãturile.
Recomandãri preventive,
pentru sãrbãtori liniºtite
Perioada Sãrbãtorilor
Pascale ar trebui sã constituie pentru noi toþi un

prilej de bucurii ºi emoþii.
Cu toate acestea, în timp ce
dumneavoastrã sunteþi preocupaþi de cumpãrãturile
aferente acestei sãrbãtori,
infractorii se agitã pentru
propriile “achiziþii”.
Aglomeraþia din pieþe,
magazine sau mijloace de
transport în comun favorizeazã activitatea acestora.
Din dorinþa de a asigura sãrbãtori liniºtite, Poliþia recomandã tuturor
cetãþenilor:
 Pãstraþi banii în buzunarele interioare ale vestimentaþiei;
 Supravegheaþi-vã în
permanenþã genþile ºi sacoºele de cumpãrãturi;
 Lãsaþi o luminã
aprinsã sau un aparat de radio în funcþiune atunci când
pãrãsiþi locuinþa, pentru o
perioadã scurtã de timp.
Acestea pot deruta eventualii “musafiri” nepoftiþi;
De asemenea, pentru
siguranþa dumneavoastrã
ºi a familiilor dumneavoastrã, vã reamintim cã este
extrem de periculos sã
urcaþi la volan dacã aþi consumat bãuturi alcoolice!
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(continuare din pagina 1)

S-a muncit mult, dar în
scurt timp oraºul o sã
arate tot mai “verde”

datoria fiecãruia dintre noi sã participãm la curãþenia de primãvarã - fie
cã e vorba de curþi, grãdini sau pe
marginea drumului. În definitiv, de
acest gest depinde “imaginea” oraºului nostru în aceastã perioadã. Este

ºi motivul pentru care primarul
Marian Mãchiþescu face un apel cãtre
toþi locuitorii oraºului Urlaþi, vizavi de
curãþenia de primãvarã.
“Suntem o comunitate cu buni
gospodari. Pe aceastã cale, lansez

rugãmintea cãtre toþi cetãþenii de a
face fiecare curat în gospodãrie, pe
spaþiul verde din faþa proprietãþilor,
a blocurilor sau pe domeniul public”, a spus primarul Marian
Mãchiþescu.

Într-o primã fazã, au fost plantaþi
un numãr impresionant de platani
pe strãzile 1 Mai, Crinului ºi strada
30 Decembrie, în vreme ce mai
mulþi arbuºti de tuia ºi-au gãsit
locul în piaþa centralã din oraº. De
asemenea, un numãr de peste 100
de arbuºti de frasin au fost plantaþi
în locurile special prevãzute, pe
strada Cuza Vodã (foto).

Cetãþenii - invitaþi
sã participe la curãþenia
de primãvarã
Primãvara ºi-a intrat în drepturi ºi,
pentru cã în aceastã lunã ne pregãtim
ºi pentru sãrbãtorile pascale, este de

Incendierea deºeurilor - pedepsitã
cu închisoare între 3 ºi 5 ani, conform noii legi!
Amenzi uriaºe ºi pentru arderea miriºtilor
De-acum, va trebui sã vã gândiþi
de trei ori înainte sã daþi foc
deºeurilor, sã le îngropaþi sau sã
incendiaþi miriºti.
Guvernul României a aprobat,
prin ordonanþã de urgenþã, pedeapsa cu închisoarea de la 3 la 5 ani
pentru incendierea sau îngroparea
deºeurilor! Totodatã, s-a aprobat ºi
majorarea amenzilor în cazul
arderii miriºtilor: între 7.000 ºi
15.000 lei, pentru persoanele fizice,
ºi între 50.000 ºi 100.000 lei - în cazul
persoanelor juridice!

Pânã la 20.000 lei amendã
pentru abandonarea
deºeurilor
Nici cei care abandoneazã deºeuri
nu au fost uitaþi. Cei certaþi cu legea
urmeazã sã fie sancþionaþi cu amenzi
considerabile, care în anumite cazuri
pot atrage chiar împrumuturi bancare
pentru plata acestora...
Potrivit unui raport al Ministerului
Mediului, în ultima vreme s-au înregistrat arderi simultane în foarte multe
localitãþi din România, pentru stingerea
cãrora s-au depus eforturi mari din
partea pompierilor. La un moment dat,

în þarã s-au înregistrat nu mai puþin de
7.000 de focuri simultane sau
incendieri de miriºti.
Arderile necontrolate nu doar cã
polueazã aerul, dar afecteazã serios
sãnãtatea oamenilor ºi au un efect negativ ºi asupra solului. Incendiile
reprezintã ºi un pericol pentru viaþã,
bunuri materiale ºi mediu.

Apel cãtre toþi cetãþenii
oraºului
Pentru a preîntâmpina astfel de
evenimente (tot mai dese pe raza
oraºului nostru în ultima perioadã),
Primãria Urlaþi recomandã locuitorilor sã acorde o atenþie deosebitã
pentru a nu risca propagarea unor
incendii devastatoare, cât ºi amenzi
uriaºe.
Totodatã, Inspectoratul pentru
Situaþii de Urgenþã Prahova transmite
cetãþenilor câteva recomandãri privind
prevenirea incendiilor de vegetaþie
uscatã, printre care amintim:
 cetãþenii au obligaþia de a solicita ºi obþine, de la autoritãþile competente, permis de lucru cu focul (obþinut
de la Primãrie) ºi o aprobare de la
Agenþia de Protecþie a Mediului (nn -

sunt exceptate arderea vegetaþiei
uscate ºi a resturilor vegetale în cadrul
gospodãriilor, dar cu respectarea strictã a mãsurilor ce se impun)
 în perioadele de caniculã ºi
secetã prelungitã, arderea de miriºti,
vegetaþie uscatã ºi resturi vegetale este
interzisã
 arderea miriºtilor ºi a resturilor
vegetale este strict interzisã dacã nu se
impune ca o mãsurã de carantinã
fitosanitarã, pentru prevenirea rãspândirii unor boli sau dãunãtori specifici.
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Nu în ultimul rând mulþumim
pãrinþilor care au fost alãturi de
copiii lor.
Astãzi curtea muzeului a fremãtat
de hãrnicia lor!

Prof. înv. preºc Aurica BARBU

Sã plantezi o grãdinã
înseamnã sã crezi în ziua de
mâine. – Audrey Hepburn
Primãvara este minunatã ºi meritã sã ne bucurãm de fiecare
moment al ei. Florile ºi natura, natura
ºi florile ne sensibilizeazã inima ºi
sufletul, ne impresioneazã, ne fac sã
ne amintim de lucrurile simple dar
adevãrate.
Am invitat preºcolarii ºi pãrinþii de
la grãdiniþã sã aducem primãvara întrun loc mult iubit de noi, Conacul Bellu.
Am pornit cu braþele pline de flori pentru a le sãdi în curtea muzeului.

Conacul Bellu a devenit pentru
câteva ore cel mai iubit loc de cãtre
cei mari ºi de cei mici, gãtit pentru
marea sãrbãtoare a Sfintelor Paºti!
Pe lângã aceastã solicitantã ºi frumoasã activitate am organizat ºi atelierul pascal în cadrul cãruia prichindeii au realizat minunate felicitãri ºi
obiecte specifice sãrbãtorii pascale
ce au fost expuse în muzeu.

Paºte binecuvântat
vã dorim!

Mulþumesc doamnei Gabriela
Nicolau pentru primirea cãlduroasã, doamnelor educatoare
Ruxanda Cuculeanu ºi Cristina
Alexandru, de la program normal,
pentru colaborare.

Ziua Porþilor Deschise, la ªcoala Gimnazialã
,,Cãnuþã Ionescu"
Prof. Adriana ANGHEL
Coordonator programe
ºi proiecte educative
ªcoala Gimnazialã
,,Cãnuþã Ionescu” Urlaþi
a organizat “Ziua Porþilor
Deschise”. Evenimentul a
avut loc sâmbãtã, 26 martie 2022.
Pãrinþii ºi preºcolarii au
fost invitaþi sã viziteze spaþiile unde îºi desfãºoarã activitatea clasele pregãtitoare ºi
sã cunoascã cadrele didactice
alãturi de care, din toamnã,
vor începe o frumoasã cãlãtorie spre cunoaºtere ºi învãþare, ºi anume doamnele

învãþãtoare Rusu Alexandra
ºi Iacob Georgiana.
Copiii au fost întâmpinaþi
cu baloane ºi dulciuri, având

ocazia sã îºi cunoascã viitori
colegi de ºcoalã ºi cadrele
didactice ale ºcolii.
Elevii claselor a IV-a ºi a
VIII-a le-au ajutat pe doamnele învãþãtoare la realizarea
materialelor necesare pentru
workshop-uri, ºi au participat
la eveniment ajutând la diverse activitãþi, îndrumându-i
pe cei mici ºi jucându-se cu ei.
Prin aceste activitãþi,
cadrele didactice ale ºcolii
au dorit sã vinã în întâmpinarea pãrinþilor, care
încearcã sã gãseascã o ºcoalã
de referinþã pentu copiii lor.
Aceastã activitate are ca
scop familiarizarea preºcolarilor cu mediul ºcolar, dar ºi
cunoaºterea concretã de cãtre

copii, dar mai ales de cãtre
pãrinþi, a condiþiilor de
învãþare oferite de ºcoalã, a
activitãþilor ºi performanþelor

realizate de elevi. Împreunã,
învãþãm sã luãm cele mai
bune decizii în privinþa educaþiei copiilor dumneavoastrã!
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Siguranþa participanþilor la trafic una dintre prioritãþile administraþiei locale
Siguranþa participanþilor
la trafic, inclusiv a
pietonilor, reprezintã una
dintre preocupãrile principale ale administraþiei publice locale. Nu de multe ori
la sediul Primãriei s-au primit reclamaþii cu privire la
parcarea neregulamentarã a
unor autovehicule pe trotuare, punând în pericol circulaþia ºi pietonii.
Un prim pas în stoparea
acestui fenomen a fost fãcut
prin continuarea montãrii de
stâlpi “anti-parcare” - care sã-i
împiedice
pe
ºoferi
sã
staþioneze mai ales în zonele în
care acest lucru este interzis.
Angajaþii poliþiei locale vor
supraveghea cu ºi mai mare
atenþie situaþia pentru a-i
depista ºi amenda pe cei certaþi
cu legea, dar ºi cu bunul simþ.

O echipã a Serviciului
SADPP, din cadrul Primãriei
Urlaþi, a montat stâlpii fabricaþi
dintr-un plastic special ºi semnalizaþi corespunzãtor, cu vopsea
reflectorizantã (foto: urlati.ro).

Strãzile Zambilelor
ºi Socului au primit
stratul de uzurã
În continuarea lucrãrilor de
reabilitare ºi modernizare a
infrastructurii rutiere din oraºul
Urlaþi, la finalul lunii trecute s-a
efectuat turnarea celui de-al
doilea strat (de uzurã) pe
strãzile Zambilelor ºi Socului
(de la “Han” spre Ceptura - DJ
102K), aceasta reprezentând
una dintre arterele importante
ale oraºului.
Dupã finalizarea operaþiunilor de asfaltare s-au executat
marcajele rutiere ºi s-a trecut la
montarea indicatoarelor ce se
impun, toate lucrãrile realizându-se cu multã rãbdare ºi efort.

29 APRILIE Ziua veteranilor de rãzboi
La data de 29 aprilie, se sãrbãtoreºte Ziua veteranilor de rãzboi,
în semn de recunoaºtere a
meritelor acestora pentru apãrarea
independenþei, suveranitãþii ºi
integritãþii teritoriale a României.
Data aleasã este cea la care, în
anul 1902, regele Carol I a promulgat, la solicitarea supravieþuitorilor
Rãzboiului de Independenþã din
1877-1878, Înaltul Decret prin care a
fost instituit, pentru prima datã,
titlul de “veteran de rãzboi”, în conformitate cu Convenþia Statelor
Europene de la Geneva, în onoarea
ostaºilor care au luptat în acest
rãzboi.
Înaltul Decret Regal din 29
aprilie 1902, prevedea, printre altele:
“Pentru ca fiecare ostaº veteran sã i
se asigure liniºtea ºi ocupaþiunea
pentru restul de viaþã, i se vor pune

la dispoziþie cele necesare în acest
scop, ca stimulent pentru generaþiile viitoare”. Astfel, participanþilor la
Rãzboiul de Independenþã li s-au
asigurat, pe lângã acest onorant
statut, mijloace pentru un trai
decent ºi diferite înlesniri ºi beneficii, în semn de recunoaºtere a
sacrificiilor lor pe câmpul de luptã.
Numai în Rãzboiul de Independenþã, de exemplu, au murit 10.000
de ostaºi, iar în Primul Rãzboi
Mondial, alþi 335.000 de decedaþi ºi
dispãruþi, cãrora li s-au adãugat
peste 75.000 de invalizi.
Potrivit tradiþiei, în aceastã zi, în
toate garnizoanele din compunerea
Forþelor Terestre se organizeazã ceremonii militare ºi religioase, pentru
cinstirea celor care au pus datoria
faþã de patrie mai presus de propria
viaþã.

Au început înscrierile în clasa
pregãtitoare, an ºcolar 2022-2023
Înscrierea în clasa pregãtitoare, an ºcolar 2022-2023 a
început în data de 11 aprilie
ºi se va încheia pe 10 mai.
Completarea cererilor-tip de
înscriere de cãtre pãrinþi/ tutori legal
instituiþi/ reprezentanþi legali va avea
loc în perioada 11 aprilie – 10 mai.
Cererile vor fi depuse online sau la
unitatea de învãþãmânt la care se solicitã înscrierea.
Condiþii de înscriere
în clasa pregãtitoare:
 Potrivit metodologiei de
înscriere în învãþãmântul primar,
pãrinþii ai cãror copii împlinesc în anul
curent vârsta de 6 ani pânã la data de
31 august inclusiv au obligaþia de a
înscrie copiii în învãþãmântul primar în
clasa pregãtitoare.

Procesul de înscriere în învãþãmântul primar nu este condiþionat de
frecventarea grupei mari a învãþãmântului preºcolar.
Pãrinþii ai cãror copii împlinesc
în anul curent vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie — 31 decembrie inclusiv pot sã îºi înscrie copiii în
învãþãmântul primar, în clasa pregãtitoare, dacã nivelul lor de dezvoltare
este corespunzãtor.
Pãrinþii ai cãror copii împlinesc
în anul curent vârsta de 6 ani în
perioada 1 septembrie - 31 decembrie
inclusiv care nu opteazã pentru înscrierea copiilor în clasa pregãtitoare
pentru urmãtorul an ºcolar sau ai
celor al cãror nivel de dezvoltare nu
este corespunzãtor pentru parcurgerea cu succes a clasei pregãtitoare vor
fi consiliaþi în vederea înscrierii copiilor la grãdiniþã, în grupa mare.
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Reformã în învãþãmânt: 5 module, în locul celor douã
semestre ºcolare. Decizii ºi la nivel de judeþ
Tezele, înlocuite
cu evaluãri
standardizate ºi
testãri decise de
profesori
Ministrul Educaþiei a oferit
detalii
despre
reforma
pregãtitã pentru învãþãmântul
preuniversitar ºi care va fi aplicatã chiar din viitorul an
ºcolar. În toamnã, copiii vor
reveni la cursuri mai devreme
ºi vor avea vacanþã la fiecare
câteva sãptãmâni, pentru cã
nu vor mai exista semestre, ci
module. Acest lucru va avea
implicaþii ºi asupra modului de
evaluare.

Cursurile vor începe
pe 5 septembrie
Chiar din toamnã, cele
douã semestre cu care erau

obiºnuiþi elevii vor fi înlocuite
cu module, cinci la numãr,
despãrþite de vacanþe. Una dintre ele, planificatã în februarie,
va fi stabilitã la nivelul fiecãrui
judeþ în parte.
De asemenea, ultimele
douã module vor fi dedicate
“Sãptãmânii
Altfel”
ºi
“Sãptãmânii Verzi”, alt element de noutate din structura
anului ºcolar.

104 ani de la
Unirea Basarabiei
cu România
Basarabia - prima provincie
care s-a unit cu România
Basarabia a fost prima provincie care s-a unit
cu România pentru a forma România Mare. În
dupã-amiaza zilei de 27 martie 1918 s-a deschis
ºedinþa Sfatului Þãrii pentru adoptarea Unirii. Au
luat cuvântul preºedintele Ion Inculeþ ºi prim-ministrul român Alexandru Marghiloman, ca
reprezentant al guvernului român. Dupã aceasta,
reprezentanþii români s-au retras pentru a permite
desfãºurarea nestingheritã a lucrãrilor. La propunerea Blocului Moldovenesc, Constantin Stere
a fost cooptat în Sfat.
Dupã exprimarea pãrerilor din partea
grupurilor politice ºi a minoritarilor, care, cu
excepþia polonezilor, au declarat cã se vor abþine,
s-a trecut la vot. Unirea a fost aprobatã cu 86 de
voturi pentru, 3 contra ºi 36 abþineri. În mijlocul
aclamaþiilor sãlii, decizia a fost adusã la
cunoºtinþa primului ministru Marghiloman, care,
în numele poporului român, al guvernului
României ºi al Regelui, a luat act de Declaraþie ºi
a primit Unirea.
Conferinþa de Pace de la Paris, din 1920, a
recunoscut legitimitatea unirii Basarabiei cu
România. La 28 octombrie 1920, România a semnat tratatul de la Paris cu Marea Britanie, Franþa,
Italia ºi Japonia. Pãrþile contractante recunoºteau
suveranitatea României asupra teritoriului
Basarabiei.
Efectele Unirii au fost anulate dupã 22 de ani,
în anul 1940. În baza pactului secret RibbentropMolotov, Rusia sovieticã a anexat Basarabia, nordul Bucovinei ºi Þinutul Herþa.

Structura noului an
ºcolar:
MODULUL 1 de învãþare:
5 septembrie - 21 octombrie
Vacanþa de toamnã pentru toþi elevii ºi preºcolarii:
24-30 octombrie
MODULUL 2:
31 octombrie - 22 decembrie

A doua vacanþã, cea de iarnã:
23 decembrie - 8 ianuarie 2023
MODULUL 3:
Va începe în 9 ianuarie ºi se
va derula pânã în luna februarie
A treia vacanþã (o sãptãmânã) poate fi acordatã în a
doua sãptãmânã, în a treia sãptãmânã sau în a patra sãptãmânã din februarie, la
decizia fiecãrui inspectorat
ºcolar
MODULUL 4:
Începe dupã vacanþa din
februarie ºi se va desfãºura
pânã în preajma sãrbãtorilor de Paºte
A patra vacanþã:
8 aprilie – 23 aprilie
MODULUL 5:
24 aprilie - 16 iunie
Vacanþa de varã: 17 iunie 4 septembrie
În mod evident, aceste
schimbãri atrag ºi alte probleme, în special legate de

felul în care vor fi evaluaþi elevii. Spre deosebire de structura anului ºcolar, care va fi
aprobatã prin ordin de ministru, acestea vor fi lãmurite,
în baza opiniilor ºi experþilor
educaþionali, în noul Regulament de Organizare ºi Funcþionarea Unitãþilor de Învãþãmânt Preuniversitar.
Principiul de bazã ar fi
organizarea unor evaluãri
standardizate (cel mai probabil de tipul evaluãrilor
naþionale), la început ºi final
de an ºcolar.
În perioada cursurilor, profesorii vor decide cum ºi când
vor fi evaluaþi elevii, dar este
aproape cert cã tezele ies din
discuþie, iar mediile vor fi
încheiate o singurã datã,
înainte de vacanþa de varã.

ÎNVIEREA DOMNULUI,
SFINTELE PAªTI (Duminica Paºtilor)
În Sfânta ºi Marea
Duminicã a Paºtilor
prãznuim Învierea cea dãtãtoare de viaþã a Domnului ºi
Dumnezeului ºi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Numim sãrbãtoarea de azi
Paºti, dupã cuvântul care în
vechiul grai evreiesc însemneazã trecere; fiindcã aceasta
este ziua în care Dumnezeu a
adus, la început, lumea dintru
nefiinþã întru fiinþã.
Sãrbãtoarea de Paºte este
una dintre cele mai mari sãrbãtori religioase ale anului care
constituie fundaþia de bazã a
credinþei ºi a Bisericii creºtine.
Fãrã Învierea lui Iisus creºtinismul nu s-ar fi rãspândit ºi nu ar
fi fost crezut, iar Biserica nu
s-ar fi format, lumea rãmânând
pãgânã.
În cele trei zile ale Învierii
ard în vãzduh trei candele
mari, ce nu le vede nimeni.
De asemenea, Sãrbãtoarea
Paºtelui este ºi un prilej de
reuniune cu membrii familei,
când se lasã deoparte grijile ºi
problemele de zi cu zi, iar gândurile se îndreaptã cãtre fapte
bune ºi recunoºtinþã.

Tradiþii ºi obiceiuri în
dimineaþa zilei de Paºte
În dimineaþa zilei de Paºte,
membrii familiei sã se
îmbrace în haine noi, curate
ºi sã meargã la bisericã pentru
a lua “paºte”. Fiecare dintre
aceºtia trebuie sã aibã ou
roºu în buzunar. Astfel cã,
dupã ce vor ieºi din bisericã,
vor ciocni tradiþionalele ouã
roºii în timp ce rostesc binecunoscuta formulã “Hristos a
Înviat”, la care se rãspunde
cu “Adevãrat a Înviat”.
Din primul ou ciocnit este
bine sã guste toatã familia
pentru a fi împreunã întotdeauna. Acest ou trebuie spart de
capul familiei, care îl împarte
în atâtea bucãþi câþi membri
are familia.

Dupã ce se întorc de la
Înviere, toþi membrii familiei
se spalã într-un vas cu apã în
care se aflã, pe lângã apa
proaspatã ºi curatã, unul sau
mai multe ouã roºii ºi câþiva
bãnuþi de argint. Oul se pune
pentru a fi roºii ºi sãnãtoºi ca
oul, iar bãnuþii ca sã le meargã
bine peste an ºi sã aibã bani de
ajuns.
Se spune despre vremea din
ziua de Paºte cã dacã va ploua,
atunci pânã la Rusalii va fi tot
ploios, iar de va bate grindina
în ziua de Paºte, atunci anul va
fi mãnos.
Dacã vrei sã-þi afli norocul
pãstreazã oul fiert, sfinþit în
ziua de Paºte, pânã la Paºtele
urmãtor. Atunci sparge-l: de va
fi gol, n-ai noroc, de va fi plin,
eºti cu mare noroc.
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Semnificaþia Deniilor
din Sãptãmâna Patimilor
Luni, în Sãptãmâna Sfintelor Pãtimiri, Biserica ne
aduce aminte de Patriarhul
Iosif care a fost vândut de
fraþii sãi în Egipt. El este o
preînchipuire a lui Hristos,
vândut de Iuda.
Tot în timpul deniei de
luni se face pomenirea
smochinului neroditor, blestemat de Hristos sã se usuce
pentru cã nu avea rod. E o
pildã datã omului, din care
trebuie sã reþinã cã Dumnezeu este atât iubire cât ºi
dreptate. Deci, la judecata de
apoi, El nu doar va rãsplãti, ci
va ºi pedepsi pe cei ce nu au
rodit.
Marþi se face pomenirea
celor zece fecioare. Din pildã
reþinem cã cinci fecioare au
avut doar candela fãrã ulei,
iar celelalte cinci au avut ºi
candela ºi ulei. Candela fãrã
ulei reprezintã realizarea de
sine în totalã nepãsare de
ceilalþi. Candela cu ulei
reprezintã evlavia însoþitã de
milostenie.

În Miercurea Sãptãmânii
Sfintelor Pãtimiri se face
pomenirea femeii pãcãtoase
care a spãlat cu lacrimi ºi a
uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa,
ca simbol al pocãinþei ºi
îndreptãrii omului pãcãtos.
Miercuri este ziua în care
Iuda L-a vândut pe Hristos
fariseilor, pe treizeci de
arginþi.
Joia Patimilor este închinatã amintirii a patru evenimente deosebite din viaþa
Mântuitorului: spãlarea picioarelor ucenicilor, ca pildã
de smerenie, Cina cea de
Tainã la care Mântuitorul a
instituit Taina Sfintei Euharistii, rugãciunea arhiereascã
ºi începutul patimilor prin
vinderea Domnului.
În Vinerea Mare se face
pomenire de sfintele, înfricoºãtoarele ºi mântuitoarele
Patimi ale Mântuitorului ºi de
mãrturisirea tâlharului celui
recunoscãtor care a dobândit
Raiul.

Sãptãmâna Luminatã
Sãptãmâna care urmeazã praznicului Învierii
Domnului este numitã Sãptãmâna Luminatã.

În Sfânta ºi Marea
Sâmbãtã prãznuim îngroparea lui Hristos cu trupul ºi
pogorârea la Iad cu sufletul,
pentru a ridica din stricãciune pe cei din veac adormiþi.
Sâmbãtã seara, începe
slujba Învierii. Ajunºi în
ziua Sfintei Învieri, Biserica
ne cere: "În Ziua Învierii sã
ne luminãm cu prãznuirea
ºi unii pe alþii sã ne îmbrãþiºãm, ºi sã le zicem fraþi ºi
celor ce ne urãsc pe noi ºi
aºa sã strigãm: Hristos a
înviat din morþi cu moartea
pe moarte cãlcând ºi celor
din morminte viaþã dãruindu-le".

SÃPTÃMÂNA LUMINATÃ, ALBÃ.
"Cerul este deschis pânã la Ispas": cine moare merge
în Rai. Se serbeazã pentru protecþia semãnãturilor.
LUNEA ALBÃ
 se þine pentru cãlãtori, sã nu se rãtãceascã, pentru
apãrare de boli.
se dezleagã spãlatul rufelor, ca sã fie albe.
se fac vizite la rude (pãrinþi, naºi) dãruindu-se
pascã, ouã roºii.
MARÞEA ALBÃ, OLOAGELE
se þine pentru protecþia recoltelor de grindinã, trãznete, dãunãtori, pentru sãnãtate.
se aduc prinoase la bisericã ºi se dau pomanã
sãracilor.
SF. MERCURI. NUNTA ªOARECILOR;
la câmp se face treaba dar femeile nu lucreazã în
casã de teama bolilor.
JOIA NEMAIPOMENITÃ
nu se lucreazã, pentru protecþia sãnãtãþii, casei ºi
recoltei.
se fac pomeni de peºte, colaci, ulcele, se face slobozitul ritual al apei pentru morþi.
VINEREA SCUMPÃ, IZVORUL TÃMÃDUIRII.
se þine pentru mântuirea sufletelor, apãrare de boli,
belºug.
sunt sfinþite apele ºi devin vindecãtoare (bolnavii
se spalã).
SÂMBÃTA TOMII.
se þine pentru sãnãtate.
se dau pomanã ouã roºii, pascã, lumânare.
SÃRBÃTOAREA DINÞILOR (Sf. Antipa).
se vindecã durerile de dinþi.
DUMINICA TOMII, PAªTILE MICI.
se fac pomeni pentru înecaþi.

9 MAI - trei momente importante pentru România
9 MAI 1877, reprezintã momentul
declarãrii, conform unei moþiuni a
Parlamentului României adoptate la
acea datã, a "Independenþei absolute"
faþã de Imperiul Otoman. Atunci, ministrul de Externe Mihail Kogãlniceanu a rostit celebrele cuvinte:

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

"Suntem independenþi, suntem naþiune de sine stãtãtoare!"
9 MAI 1945 este ziua în care
regimul totalitar nazist, care cufundase Germania, precum ºi o mare
parte a Europei ºi a lumii în sânge, îºi
recunoaºte înfrângerea în faþa puterilor

antifasciste, punându-se capãt celui deal Doilea Rãzboi Mondial. Au trecut 77
de ani de atunci, iar contribuþia României a fost determinantã pentru
scurtarea duratei rãzboiului, recunoaºterea eforturilor depuse de cãtre þara
noastrã fiind de necontestat.

9 MAI este ºi ziua Europei, zi în
care, în anul 1950, Robert Schuman,
ministrul de Externe al Franþei fãcea
publicã Declaraþia ce deschidea calea
înfãptuirii actualei Uniuni Europene.

Guvernul a anunþat o serie de mãsuri economico-sociale,
pentru combaterea crizei ºi a creºterii preþurilor
 Familiile cu cel puþin doi
copii sau monoparentale, pensionarii cu venituri sub 1500 lei,
lunar, persoanele cu venit minim
garantat ºi cele cu dizabilitãþi vor
primi, de la 1 iunie, vouchere pentru
cumpãrarea alimentelor de bazã.
Tichetele au o valoare de 50 euro ºi
vor fi acordate la fiecare douã luni.
Valoarea totalã a voucherelor este de
un miliard de euro, din care jumãtate
reprezintã fonduri europene.
 Pentru fiecare lunã de
cursuri, elevii care primesc burse
sociale vor beneficia ºi de
vouchere, în valoare de 30 euro,
pentru procurarea de alimente,
rechizite ºi haine.

 Valoarea tichetelor de masã
va creºte de la 20,17 lei, cât este
acum, la 30 lei.
Totodatã, vor fi majorate drepturile acordate copiilor din sistemul
de protecþie socialã, inclusiv ale
celor cu dizabilitãþi care se aflã în
acest sistem, precum ºi a mamelor
din centele maternale. Astfel, alocaþia
de hranã va creºte de la 12 lei/zi la 16
lei/zi, respectiv de la 16,6 lei/zi la 22
lei/zi, în funcþie de vârsta copiilor.
Se prevede creºterea salariului minim cu 200 de lei, însã dacã
doreºte angajatorul!, creºterea fiind
scutitã de taxele aferente.
 Fermierii care proceseazã
produse agricole în þarã vor bene-

ficia, din luna iunie, de o primã de
10 la sutã din valoarea produselor
procesate. Totodatã, se vor acorda
granturi în valoare totalã de 300 milioane euro, iar pânã la 30 iunie a.c.,
vor trebui încheiate contractele de
finanþare. “Cu fonduri de la bugetul
statului, de la 1 august, capitalizãm
cu 100 milioane euro Casa de comerþ
<<Unirea>>, integrator de programe
naþionale în agriculturã”, a adãugat
premierul.
 Începând de luna viitoare,
angajaþii aflaþi în ºomaj tehnic vor
beneficia de 75 la sutã din salariul de
bazã pânã la sfârºitul anului, bugetul
alocat acestei mãsuri de sprijin
însumând 450 milioane lei.
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“Maratonul Vinului” revine la Urlaþi!
Ediþia cu numãrul 10 se va desfãºura pe 14 mai 2022
“Maratonul Vinului” revine
în forþã la Urlaþi dupã o pauzã de
doi ani, datoratã pandemiei.
Ajunsã la ediþia aniversarã de
10 ani, competiþia este primul
concurs Mountain Bike cu scop
caritabil din România.
În acest an, maratonul pe douã
roþi va avea loc sâmbãtã, 14 mai 2022,
pe un traseu binecunoscut: printre
dealurile, podgoriile ºi cramele din
zona Urlaþi. Startul în concurs se va
da la ora 09.00, pentru copii, ºi la ora
11.00 pentru cei mari. Pe lângã cele
douã trasee clasice de 31km ºi 51km,
participanþii pot opta ºi pentru cursa
de 18km - recomandatã cicliºtilor mai
puþin experimentaþi.
În premierã, la ediþia aniversarã din acest an participanþii din
cadrul companiilor vor putea participa în echipe de câte 4 (3 bãieþi

Centrul SF. STELIAN
ºi o fatã), iar traseul de 31 km va
avea ºi o competiþie pentru eBike.
Copiii mici se vor întrece pe un
traseu de aproximativ 4 km, special
amenajat în împrejurimile oraºului,

dar ºi prin grãdina Conacului Bellu,
în timp ce copiii mari ºi cadeþii vor
putea lua startul în cursa de 18 km.

Maratonul Vinului, sprijin
constant pentru copiii
de la Centrul “Sf. Stelian”
Încã din primul an, Maratonul
Vinului a dorit sã îmbine promovarea ciclismului ca stil de viaþã
sãnãtos ºi ecologic cu acþiunea caritabilã. O parte din încasãrile obþinute
la prima ediþie au fost donate
Fundaþiei “Bucuria Ajutorului” din
Urlaþi. Tradiþia continuã ºi în 2022,
organizatorii anunþând cã ºi la
aceastã ediþie o parte din încasãri
urmând sã fie donate centrului de
zi “Sfântul Stelian”, din cadrul
fundaþiei mai sus amintite.

În 2018, Maratonul Vinului a contribuit la construirea foiºorului din
curtea centrului, iar cu un an înainte
la acoperirea cantinei de la Fundaþia
“Bucuria Ajutorului” - care oferã, zilnic, hranã pentru 30 de copii care
provin din familii defavorizate.
În anul 2016, cei 1.000 de euro
donaþi au fost folosiþi la construirea
terenului de sport din incinta fundaþiei, pentru micuþii care aici îºi
amintesc cã trebuie sã se bucure de
copilãrie, departe de grijile ºi nevoile
de acasã. Aici, copiii vin cu drag sã
îºi facã temele, sã mãnânce ºi sã se
joace.
Ultima amenajare a fost terminatã
la finalul anului trecut, chiar înainte
de Crãciun, Fundaþia “Bucuria
Ajutorului” beneficiind acum ºi de
un centru nou, ultramodern ºi multifuncþional.
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mit „purtãtorul de biruinþã”,
se mutã cu douã zile mai târziu.
Asta înseamnã cã românii ce
poartã numele de Gheorghe, Gigi,
George, Georgiana, Gherghina,
Gicu se celebreazã pe data de
25 aprilie 2022.
Numele sãu provine din limba
greacã (Gheorghios) ºi în traducere
înseamnã agricultor. Legenda potrivit

cãreia Sfântul ar fi ucis un balaur
pentru a salva o fecioarã este una
târzie, medievalã. Adesea însã,
iconografia recentã ni-l prezintã pe
sfânt cãlare, doborând cu suliþa un
balaur, poate simbolic. În þara noastrã, Sfântul Gheorghe este venerat în
ziua de prãznuire ca patron spiritual
al Forþelor Terestre.
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Sãrbãtoarea Sfântului Mare
Mucenic Gheorghe se decaleazã
anul acesta, astfel încât celebrarea
nu mai are loc pe data de 23
aprilie, la fel ca în fiecare an.
Motivul este simplu, sâmbãtã,
23 aprilie, fiind ultima zi a
Postului Mare.
Din acest motiv, sãrbãtoarea
Sfântului Gheorghe, cel supranu-
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Tuturor celor care poartã numele
Sfântului Gheorghe

La mulþi ani!

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

