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Statisticã. 

RECENSÃMÂNT / Autorecenzarea a fost prelungitã Informare asupra interzicerii 
arderii deºeurilor în gospodãrii!

PAGINA 7

“OBICEIURI 
ºi TRADIÞII“ - 
oportunitãþi de
comunicare prin
acþiuni educative
ºi culturale

PAGINA 2

Oraºul Urlaþi -
parte a unui proiect
vini-viticol pentru
atragerea de
investitori ºi 
dezvoltare turisticã 

PAGINA 4



GAZETA de URLAÞI 2

Sã nu ne uitãm istoria: 9 Mai, proclamarea
Independenþei de Stat a României

Pe 9 mai 1877, Mihail
Kogãlniceanu - ministrul
de Externe de la acea
vreme, rostea în Camera
Deputaþilor celebra pro-
poziþie: “Suntem inde-
pendenþi, suntem naþi-
une de sine stãtãtoare!”.
A doua zi, pe 10 mai,
independenþa a fost
proclamatã din nou ºi
votatã de Camerele
reunite, dupã care a fost
promulgatã de cãtre
domnitorul Carol I ºi
publicatã în Monitorul
Oficial.

Dupã fãurirea statu-
lui naþional român, în
1859, prin Unirea
Moldovei cu Þara

Româneascã, sub dom-
nia lui Alexandru Ioan
Cuza, statul român a tre-
cut la înfãptuirea unei
serii de reforme pentru
modernizarea þãrii - care
au constituit temelia
proclamãrii ºi, ulterior, a
cuceririi independenþei
de stat. 

Rãzboiul ruso-turc,
izbucnit în aprilie 1877, a
constituit ocazia idealã
pentru ca România sã-ºi
câºtige independenþa,
iar implicarea þãrii, ofi-
cializatã prin actele
adoptate de Adunarea
Deputaþilor ºi de Senat,
în zilele de 29 ºi 30
aprilie 1877, a decis

soarta conflictului ºi sta-
bilirea învingãtorilor. La
9 mai 1877, ministrul
Mihail Kogãlniceanu
spunea: “Suntem dez-
legaþi de legãturile noas-
tre cu Înalta Poartã…

Guvernul va face tot
ce va fi cu putinþã ca
starea noastrã de stat
independent ºi de sine
stãtãtor sã fie recunos-
cutã de Europa”. 

A doua zi, Guvernul
român a hotãrât în-
cetarea plãþii tributului
de 914.000 lei, suma
fiind direcþionatã cãtre
bugetul Armatei.

“OBICEIURI ºi TRADIÞII“ - 
oportunitãþi de comunicare prin

acþiuni educative ºi culturale
Odatã cu încheierea

pandemiei, activitatea
Casei de Culturã din
Urlaþi ºi-a redeschis
porþile larg pentru elevi. 

Însoþiþi de cadrele
didactice, dar ºi de pãrinþi,
micuþii ºi-au demonstrat
mãiestria în cadrul unei
eveniment intitulat
“Obiceiuri ºi tradiþii”.
Întâlnirea, supervizatã de
cãtre doamna prof. înv.
Florica Bucuricã ºi
desfãºuratã în preajma
Sãrbãtorilor Pascale, a pus accent pe vechile tradiþii populare ºi a
scos la ivealã talente nebãnuite ale copiilor (foto). 

Micuþii, participanþi la cursul de Arte Plastice din cadrul
Casei de Culturã Urlaþi ºi-au arãtat îndemânarea cãpãtatã în
urma lecþiilor predate de cãtre coordonatorul proiectului, 
Liviu Urzealã.

Inspector,  Diana SERSEA

ªedinþa extraordinarã
din 13 aprilie 2022:

1. Hotãrârea nr. 33/13.04.2022
privind aprobarea documentaþiei
tehnice, faza studiu de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici, ini-
þiali ºi actualizaþi, a devizului general,
iniþial ºi actualizat, pentru obiectivul
de investiþii „Extindere reþele gaze
Oraºul Urlaþi”.

2. Hotãrârea nr. 34/13.04.2022
privind aprobarea cererii de finanþare
prin Programul Naþional de Investiþii
„Anghel Saligny” ºi a devizului general
estimativ pentru obiectivul de inves-
tiþii „Extindere reþele gaze Oraºul
Urlaþi”.

ªedinþa ordinarã 
din 28 aprilie 2022:

1. Hotãrârea nr. 35/28.04.2022
privind alegerea preºedintelui de

ºedinþã pentru ºedinþa ordinarã din 28
aprilie 2022.

2. Hotãrârea nr. 36/ 28.04.2022
privind participarea U.A.T. Oraºul
Urlaþi la majorarea capitalului social al
societãþii HIDRO PRAHOVA S.A..

3. Hotãrârea nr.37/28.04.2022
privind aprobarea consumului lunar
de carburanþi pentru autoturismele
din dotarea Primãriei oraºului Urlaþi ºi
pentru activitãþile specifice Serviciului
de Administrare a Domeniului Public
ºi Privat Urlaþi.

4. Hotãrârea nr. 38/28.04.2022
privind mandatarea domnului Mãchi-
þescu Marian, reprezentantul Consiliu-
lui Local al Oraºului Urlaþi, jud.
Prahova, pentru a vota în ºedinþa
A.G.A., conform art. 32 alin.(1) din
Statutul Asociaþiei, modificarea/actua-
lizarea ºi revizuirea Statutului  ºi a
Actului Constitutiv ale Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã „Parte-
neriatul pentru Managementul Apei -
Prahova”, prin încheierea de acte
adiþionale.

5. Hotãrârea nr. 39/28.04.2022
privind aprobarea organigramei ºi
statului de funcþii pentru aparatul de
specialitate al Primarului oraºului
Urlaþi ºi serviciile publice de interes
local, pentru anul 2022.

6. Hotãrârea nr. 40/28.04.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Grãdiniþa cu Program Prelungit
„Clopoþica”, Oraºul Urlaþi, pentru
lunile februarie ºi martie 2022.

7. Hotãrârea nr. 41/28.04.2022
privind aprobarea plãþii burselor de
merit, de studiu ºi sociale pentru ele-
vii din cadrul Liceului Teoretic
„Brâncoveanu Vodã”, Oraºul Urlaþi,
pentru semestrul II al anului ºcolar
2021-2022.

8. Hotãrârea nr. 42/28.04.2022
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
Liceul Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile noiembrie
ºi decembrie 2021 ºi ianuarie ºi februa-
rie 2022.

9. Hotãrârea nr. 43/28.04.2022
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2022.

10. Hotãrârea nr. 44/28.04.2022
pentru  aprobarea STUDIULUI DE FE-
ZABILITATE, INDICATORILOR TEHNI-
CO-ECONOMICI, STRATEGIEI DE TA-
RIFARE ªI COFINANÞÃRII OBIEC-
TIVULUI DE INVESTIÞIE prevãzute în
cadrul „Proiectului regional de dez-
voltare a infrastructurii de apã ºi apã
uzatã din judeþul Prahova, în perioada
2014-2020”.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna aprilie 2022
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Administraþia publicã localã
continuã implementarea
proiectelor propuse ºi aprobate în
cadrul ºedinþelor Consiliului Local
Urlaþi. Vorbim de mai multe pro-
grame, iar printre acestea se
numãrã ºi cele prin intermediul
Fondului de Mediu, dar ºi investiþii
PNRR (nn - Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã). 

Prin Componenta 10 - Fondul
Local, vorbim despre urmãtoarele
investiþii: 

1. “Sisteme inteligente de ma-
nagement urban/local în Oraºul
Urlaþi, judeþul Prahova”. Valoarea
maximã eligibilã a proiectului este de
2.461.350,00 lei (exclusiv TVA), va-
loarea cu TVA fiind de 2.929.006,05 lei

2. “Elaborarea/actualizarea în
format GIS a documentelor de ame-
najare a teritoriului ºi de planifi-
care urbanã a Oraºului Urlaþi,
judeþul Prahova”. Valoarea maximã

eligibilã este de 104.000 euro (fãrã
TVA), respectiv 511.960,8 lei (fãrã TVA)

3. “Reabilitare moderatã clãdire
publicã în Oraºul Urlaþi, judeþul
Prahova” (nn - este vorba despre
clãdirea anexã de la ªcoala Generalã
“Cãnuþã Ionescu”). Valoarea maximã
eligibilã este de 440 euro/mp (fãrã
TVA) suprafaþã desfãºuratã.

Proiecte implementate 
prin Fondul de Mediu

Primãria Urlaþi are în vedere ºi alte
proiecte de investiþii, dar care vor fi
implementate prin Administraþia
Fondului de Mediu. Unul dintre aces-
tea se referã la “Sprijinirea eficienþei
energetice ºi gestionarea inteligentã a
energiei în infrastructura de iluminat
public”, contract de finanþare neram-
bursabilã cu nr. 58/I/GES/09.12.2020.
Se are în vedere schimbarea unui
numãr de  543 corpuri de iluminat, cu
eficienþã energeticã scãzutã, cu cor-

puri de iluminat cu tehnologie led
superioarã - cu randament de peste 70
lm/W, cu reglarea fluxului luminos ºi
modernizarea celor 8 puncte de
aprindere. Prin aceastã investiþie se va
obþine o economie de energie de
aprox. 74%, cu o reducere a emisiilor
de carbon aferente de aprox. 100 %! 

“Creºterea eficienþei energetice a
infrastructurii de iluminat public în
Oraºul Urlaþi, judeþul Prahova”, este
un alt proiect depus la AFM în cadrul
programului privind creºterea efi-
cienþei energetice a infrastructurii de
iluminat public, aflat în faza de evalu-
are. Vor fi schimbate 1.174 corpuri de
iluminat, cu eficienþã scãzutã, cu cor-
puri de iluminat cu tehnologie LED
superioarã ca randament, de peste 140
lm/W - cu reglarea  fluxului luminos.
Prin acest proiect se va obþine o
economie de energie de minim 60%,
cu o reducere a emisiilor de  CO2  afe-
rente de peste 60%.

Nu au fost uitaþi nici 
cei care posedã sau doresc 
sã achiziþioneze 
maºini electrice 

În sprijinul acestora, se va imple-
menta proiectul intitulat” Reþea staþii
de reîncãrcare pentru maºini electrice
în Oraºul Urlaþi” - proiect ce urmeazã
sã fie depus în cadrul “Programului
privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serã în transporturi, prin pro-
movarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepolu-
ant din punct de vedere energetic”.
Astfel, se vor monta 10 staþii de
reîncãrcare a autovehiculelor elec-

trice, în 6 parcãri ce aparþin domeniu-
lui public al Oraºului Urlaþi.   

Alte douã componente, vitale
pentru creºterea calitãþii vieþii
locuitorilor oraºului Urlaþi, se
referã la extinderea reþelei de gaze
naturale, dar ºi la reabilitarea ºi
modernizarea de strãzi, faza a 3-a,
dupã cum urmeazã: Strãzile
Arioneºtii Noi, Liliacului, Lalelelor,
Macului, Viorelelor, Mãceºului,
Fundãtura Crizantemelor, Crizan-
temelor (bretea), Mihai Viteazu ºi
Socului. Aceste proiecte sunt
depuse în cadrul Programului Na-
þional de Investiþii “Anghel Salygni”.

Noi proiecte majore de investiþii în Urlaþi: extindere reþea gaze,
iluminat public eficient, modernizare strãzi

Primãria Urlaþi, Consiliul

Local, Casa de Culturã ºi

instituþiile de învãþãmânt 

din localitate ORGANIZEAZÃ

miercuri, 1 iunie 2022, “Ziua

Internaþionalã a Copilului”.

Evenimentul se va desfãºura în
centrul civic al oraºului, începând
cu ora 8.30. În cadrul spectacolu-
lui vor avea loc întreceri sportive
pe categorii de vârstã, cum ar fi:

alergãri, concursuri pe role, triciclete
ºi biciclete, dar ºi jocuri de fotbal. 

Startul în concurs pentru
DESENE PE ASFALT se va da
începând cu ora 9.00, iar de la
11.30 va avea loc FESTIVITATEA DE
PREMIERE. 

SEARA, DE LA ORELE 18.00,
sunteþi aºteptaþi la Casa de culturã
pentru a viziona spectacolul intitu-
lat: “COPILÃRIE, ANI DE VIS”. 

Pe scenã, vor evolua:
 grupele de dans modern

“Prichindeii” ºi “Piticii Voinicii”
(coregraf Dana Dorneanu)

 ansamblul de dansuri popu-
lare “Strugurel de la Urlaþi” (maestru
coregraf Marian Marinicã) 

 trupele de balet “Alessia” ºi
“Butterfly” (coregraf Aida Dobre)

 grupul “Folk Urlaþi” (coordo-
nator, prof. Marius Glonþ) 

grupul vocal-folcloric 
coordonat de Cristian Dorneanu

Cei prezenþi vor avea parte ºi
de teatru, în interpretarea trupei
Casei de Culturã Urlaþi - “Geoly
Kids”, care va prezenta specta-
colul “Harap Alb”, în regia lui
Liviu Urzealã (coordonator, actor
ºi scenarist). 

Invitaþie la spectacol ºi voie bunã, 
cu prilejul Zilei de 1 Iunie

Extindere gaze
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Evenimentul, desfãºurat 
în cadrul “Nopþii Europene 
a Muzeelor” - ediþia a 18-a,  
a atras un public numeros în grã-
dina muzeului “Conacul Bellu”. 

Aproximativ 1.000 de persoane
entuziaste au vizitat muzeul nostru
în aceastã noapte specialã, începutã
cu un frumos concert folk ce a
încântat audienþa. Spectacolul a fost
susþinut de 100 de copii ce iubesc
muzica, din localitãþile Mãgurele,
Tomºani ºi Urlaþi. 

Toþi aceºti minunaþi copii sunt
pregãtiþi de prof. Marius Glonþ, cel
care a implementat proiectul
“Folkul în ºcoli”. Acesta este ºi un
colaborator constant al muzeului
nostru, încã de pe vremea când era
licean, iar pentru asta îi mulþumim!
De altfel, mulþumim tuturor pentru
aceastã searã de neuitat, în care
copiii au fãcut spectacol ºi i-au
încântat pe toþi cei prezenþi!

Gabriela NICOLAU - 
ºef serviciu, conservator 

Muzeul “Conacul Bellu” Urlaþi

Palatul Adminis-
trativ din Ploieºti a fost
gazda unei întâlniri
interactive între
reprezentanþii

Consiliului Judeþean ºi
cei ai producãtorilor de
vinuri, respectiv ai
autoritãþilor locale din
zonele viticole vizate. 

Tema acestei întâlniri

a fost elaborarea noii

strategii vini-viticolã, ce

va fi pusã în dezbatere

publicã, precum ºi princi-

palele proiecte ºi obiec-

tive ce vor face parte din

acest proiect. 

Parte a acestui nou
proiect, Oraºul Urlaþi 
a fost reprezentat la
aceastã întâlnire de
cãtre primarul Marian
Mãchiþescu. 

În luna februarie, la

nivelul Consiliului

Judeþean Prahova a fost

aprobatã constituirea Aso-

ciaþiei de Dezvoltare

Intercomunitarã (ADI)

“Þinutul Vinului”, prin

asocierea Judeþului

Prahova cu localitãþile

Urlaþi, Boldeºti – Scãeni,

Mizil, Bucov, Valea Cãlu-

gãreascã, Ceptura, Gura

Vadului, Lapoº, Sângeru,

Starchiojd, Cãrbuneºti,

Tãtaru, Cãlugãreni, Vadu

Sãpat, Predeal-Sãrari,

Drajna, Fântânele, Plopu,

Bãtrâni ºi Jugureni. Prin

constituirea acestei asoci-

aþii, partenerii implicaþi

urmãresc implementarea

proiectului “Drumul lui

Bachus” pe raza loca-

litãþilor amintite mai sus.

Oraºul Urlaþi - parte a unui proiect
vini-viticol pentru atragerea de

investitori ºi dezvoltare turisticã 

Cursuri de formare
pentru copii, 
la Casa de Culturã
Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi

oferã celor interesaþi cursuri de 
formare pentru copii ºi tineri. 
Este, în acelaºi timp, ºi o posibilitate 
de petrecere a timpului liber ºi de a pro-
mova copiii ºi tinerii talentaþi 
din oraº. 

Cursurile (pentru care se aºteaptã în con-
tinuare înscrieri) se desfãºoarã în cadrul
Casei de Culturã din Urlaþi, de luni pânã
sâmbãtã inclusiv, dupã urmãtorul 
program: 

LUNI - dans modern 
MARÞI - dans popular, 
Ansamblul “Strugurel de la Urlaþi”
JOI - canto popular
VINERI - arta actorului, teatru, 
arte plastice
SÂMBÃTÃ - chitarã, canto

“Aºteptãm în continuare ca pãrinþii sã
vinã sã înscrie copiii la aceste cursuri,
care sunt coordonate de profesori ºi
instructori specializaþi pe domenii”, ne-a
declarat dna Ficuþa MICU, directorul Casei
de Culturã din Urlaþi. 

“Noaptea  Albastrã” - noapte de folk la Conacul Bellu
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Primãria Urlaþi a fãcut recepþia lucrãrilor 

de extindere a canalizãrii pe alte strãzi din oraº
S-a muncit greu, pe frig ºi ploaie, ºi

acum a sosit vremea recepþionãrii
unor lucrãri de anvergurã pe raza
oraºului Urlaþi. 

Ne referim aici la extinderea
reþelei de canalizare din localitate,
pe strãzile 30 Decembrie ºi Orzoaia
de Jos (tronsonul C.I.T.O.P.A.H. -
Benzinãrie RBC), dar ºi pe str. Socului.
Investiþia face parte dintr-un amplu
proiect de extindere a reþelei de
canalizare cu 3.310 metri liniari,
realizarea unui numãr de 161 de racor-
duri aferente, precum ºi execuþia a 2
staþii de pompare pentru ape uzate. 

De aceste proiecte, adoptate în
cadrul ºedinþelor CL Urlaþi, s-a ocu-
pat personal domnul primar Marian
Mãchiþescu -

care a fãcut toate demersurile nece-
sare ce au constat în realizarea studi-
ilor de fezabilitate ºi a proiectelor
tehnice. 

Prin acest fapt s-a dorit sã nu existe
întârzieri pentru implementarea acestui
proiect, care va continua cu extin-
derea canalizãrii ºi pe strãzile Cãpri-
oarelor, Teiului, Trandafirului ºi
Parcului. Acum, odatã cu recep-
þionarea lucrãrilor, se va trece la
modernizarea infrastructurii rutiere
pe strãzile 30 Decembrie ºi Orzoaia
de Jos. 

Pe strada Socului, lucrãrile de
modernizare au mers aproximativ în
paralel cu extinderea canalizãrii, iar
acum zona aratã cu
totul altfel (foto). 

Misiune specialã a pompierilor prahoveni 
la Centrul “Sf. Stelian” Urlaþi

Pentru cei 30 de copii de la
Centrul “Sf Stelian” din Urlaþi,
iepuraºul a venit cu douã zile
înainte de Paºte. 

Responsabili cu prinderea “ure-
cheatului” au fost pompierii pra-
hoveni, care s-au deplasat la
Fundaþia “Bucuria Ajutorului” pen-
tru a aduce un strop de bucurie copi-
ilor din familii defavorizate ºi de care
are grijã Pãrintele Manuel Radu ºi
soþia acestuia, Ligia Gabriela. 

Bucuria celor mici a fost imensã,
iar pompierii prahoveni au þinut sã
împãrtãºeascã câte ceva de la ultima
lor misiune specialã.

“Pompierii prahoveni au avut 
o misiune aparte, în cartierul
Mãrunþiº din Urlaþi, pentru a
aduce un strop de bucurie unor
copii proveniþi din familii

nevoiaºe. Dumnezeu l-a trimis aici
pe preotul Manuel Radu sã aibe
grijã de o comunitate micuþã, dar
ºi de 30 de copii – proveniþi din
familii defavorizate sau mono-

parentale. Sunt copii care merg la
ºcoalã datoritã Pãrintelui ºi care
primesc aici toatã educaþia de
care au nevoie”, scrie pe pagina de
facebook a ISU Prahova.
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Ziua Sfinþilor Împãraþi Constantin ºi Elena
Biserica creºtinã de pretutin-

deni sãrbãtoreºte la 21 mai pe
doi dintre cei mai importanþi
susþinãtori ai ei: Sfinþii Împãraþi
întocmai cu Apostolii, Constantin
ºi mama sa, Elena. 

Sf. Elena este prima femeie din
lume care ºi-a eliberat toþi sclavii ºi a
desfiinþat de la curte suita de
doamne ºi domniþe, care huzureau
în lux, intrigi ºi lucruri nefolositoare.
Era în mijlocul maselor necãjite,

simþea glasul pruncilor ºi oftatul
orfanilor ºi neputincioºilor. Pentru
întãrirea credinþei în Hristos, între-
prinde  sãpãturi pe Dealul Golgotei
pentru a scoate la luminã ºi la
deosebitã cinstire Crucea Mântui-
torului, reusind sã o înalþe în ziua de
14 septembrie 327.

Sfântul Constantin cel Mare este
nobilul împãrat a cãrui pomenire
este lângã mama lui. A fãcut instruc-
þia militarã alãturi de tatãl sãu în

pãrþile Asiei ºi la Dunãre. Dupã
moartea lui Diocleþian, Maxenþiu se
considerã urmaº al lui ºi atunci
Constantin a plecat spre Roma ºi
dupã o vedenie cereascã a Sfintei
Cruci cu inscripþia ,,prin acest semn
vei învinge,, zdrobeºte pe Maxenþiu
în anul 312.

Pe Constantin ºi pe mama sa cu
dragoste ºi sinceritate sã-i cinstim, ei
fiind aleºi de Dumnezeu prin
chemare.

La mulþi ani tuturor 
celor care poartã numele 

Sfinþilor Constantin ºi Elena!

1 IUNIE - 
La mulþi ani

tuturor 
copiilor oraºului

Urlaþi!
Ziua Copilului este o sãrbã-

toare care ne îndeamnã sã ne
bucurãm de fiecare zi ºi clipã a
vieþii, precum cei mici. Sã sãrbã-
torim alãturi de copii, nepoþii, fraþii
ºi sã ne lãsãm inspiraþi de bucuria
lucrurilor simple.

În aceastã zi se celebreazã mira-
colul naºterii, miracolul puritãþii,
dar ºi întoarcerea la inocenþã. 

Copiii nu trebuie sã fie neglijaþi
nicicând, cãci ei sunt cei care ne
fac de multe ori ziua mai bunã ºi
pentru care ajungem la un
moment dat sã trãim. 

Programul de distribuire a produselor alimentare prin programul Poad (2018-2021)

Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare 
BENEFICIARI FINALI: 
Familiile  ºi  persoanele   singure

cãrora le  este  stabilit dreptul la un
venit minim garantat, familiile bene-
ficiare de alocaþie  pentru susþinerea
familiei  ºi  persoanele/familiile afla-
te  temporar în situaþii  critice  de
viaþã,  respectiv victime ale calami-
tãþilor, persoane  dependente ºi care
se aflã în situaþii  deosebite  de vul-
nerabilitate, precum ºi persoanele
care locuiesc în aºezãrile informale.

Pentru lista suplimentarã  pache-
tele rãmase se distribuie în ordinea
depunerii cererilor în limita stocului
disponibil, dupã  distribuirea lis-
telor iniþiale.

Ordonanþa de urgenþã nr. 84/2020
pentru stabilirea unor mãsuri nece-
sare în vederea  implementãrii Pro-
gramului  Operaþional Ajutorarea per-
soanelor Defavorizate - POAD

ART.3
(1) Categoriile de persoane cele

mai defavorizate care beneficiazã  de

ajutoare alimentare,  în  caz  de  depri-
vare  alimentarã  constând  în  lipsa  ali-
mentelor  de bazã, ºi/sau asistenþã
materialã de bazã, în caz de precaritate
materialã constând în lipsa produselor
de igienã, acordate în cadrul POAD, ºi
care au calitatea de destinatari finali
sunt:

a) familiile ºi persoanele singure
cãrora le este stabilit, prin dispoziþie
scrisã a primarului,  dreptul  la  un
venit  minim  garantat acordat  în
baza  Legii nr./. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificã-
rile ºi completãrile ulterioare;

b) familiile  beneficiare de alo-
caþie  pentru susþinerea familiei
acordatã în baza Legii nr. 277/201O
privind alocaþia pentru susþinerea fami-
liei, republicatã, cu modificãrile ºi com-
pletãrile ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate
temporar în situaþii critice  de viaþã,
respectiv victime ale calamitãþilor, per-
soane dependente, definite conform

prezentei ordonanþe  de urgenþã,  ºi în
alte situaþii asemãnãtoare stabilite  prin
anchetele sociale  ºi  care  se  aflã  în
situaþii  deosebite  de  vulnerabili-
tate,   precum  ºi persoanele care
locuiesc în aºezãrile informale.

(2) Situaþia temporarã de vulne-
rabilitate se justificã de cãtre
autoritãþile publice cu atribuþii în
domeniul asistenþei sociale.

(3) Acordarea de sprijin categori-
ilor de persoane prevãzute la alin.
(1) lit. c) se realizeazã numai  în
cazul în care  existã  stocuri de ali-
mente ºi produse de igienã dupã
epuizarea distribuirii cãtre categori-
ile prevãzute la alin. (1) lit. a) ºi b).

În listele suplimentare sunt
incluse doar  persoane aflate tempo-
rar  în situaþii critice de viaþã, respec-
tiv victime ale calamitãþilor ºi care se
aflã în situaþii deosebite de vulnerabili-
tate, dovedite în baza anchetei sociale.

‘Pentru persoanele/familiile afla-
te temporar în situaþii critice de
viaþã, respectiv victime ale cala-
mitãþilor, persoane dependente ºi
alte situaþii asemãnãtoare ºi care
se  aflã  în  situaþii   deosebite  de
vulnerabilitate   -  ancheta   socialã
întocmitã  de autoritãþile publice cu
atribuþii în domeniul asistenþei
sociale sau pe baza unui referat de
anchetã socialã întocmit de auto-
ritãþile publice cu atribuþii în dome-
niul asistenþei sociale la solicitarea
persoanei sau sesizarea unui terþ.
Pentru persoanele cu handicap
GRAV sau ACCENTUAT, certificatul
de încadrare în grad  de handicap  eli-
berat  de Comisia pentru protecþia
copilului  sau,  dupã  caz, certificatul
de încadrare în  grad  de handicap
eliberat   de  Comisia  de  evaluare   a
persoanelor   adulte   cu handicap sau,
dupã caz, decizia de încadrare în grad
de handicap eliberatã de Comisia
superioarã  de evaluare a persoanelor
adulte cu handicap.

Este luna Mai, luna când se recol-
teazã cel mai bun pelin. Cules direct
de pe câmp, acesta se poate consuma
proaspãt sau uscat, ca infuzie sau ceai.
Pelinul se gãseºte ºi în magazinele
naturiste ºi online, sub formã de ulei
esenþial, capsule, tablete, tincturã ºi
extracte lichide. Pelinul trebuie
administrat, însã, numai sub suprave-
gherea unui specialist. Acesta trebuie

luat în doze mici ºi nu mai mult de o
perioadã de patru sãptãmâni.

Beneficiile pelinului:
- combate malaria
- omoarã celule canceroase
- eliminã paraziþii
- trateazã Boala lui Crohn 
- are abilitãþi antimicrobiene ºi 
antifungice

- trateazã suprapopularea cu bac-
terii a intestinului subþire (SIBO)

Forma cea mai indicatã pentru
consum este cea uscatã. Ceaiul de
pelin este foarte util pentru digestie,
mai ales înainte de mesele copioase,
care pot cauza gaze ºi balonare. Ceaiul
se soarbe încet, pentru cã gustul amar
este un component important pentru
efectul terapeutic. 

Pelinul, planta minune care combate cancerul ºi ucide paraziþii

Noile tarife reglementate de dis-
tribuþie ºi transport, ce sunt incluse
în preþul contractului de furnizare a
energiei electrice ºi a gazelor natu-
rale, au intrat în vigoare începând de
luna trecutã. Mãsurile introduc noi
preþuri ºi plafoane, în funcþie de con-
sum ºi sunt valabile timp de un an.

Pânã pe 31 martie 2023, preþul
final facturat de cãtre furnizorii de
energie electricã este de: 

 maximum 0,68 de lei/kWh, cu
TVA inclus, în cazul clienþilor casnici
care au avut în 2021 un consum sub
100 KWh

 maximum 0,8 lei/kWh, cu TVA
inclus, pentru clienþii cu un consum
între 100 kWh ºi 300 kWh, inclusiv

 maximum 1 leu/kWh, cu TVA
inclus, pentru clienþii non-casnici.

Gaze naturale 

La gaze nu mai existã plafon în
funcþie de consum, iar preþurile
sunt urmãtoarele: 

 maximum 0,31 de lei/kWh, cu
TVA inclus, pentru populaþie 

 maximum 0,37 de lei/kWh cu
TVA inclus, în cazul clienþilor non-
casnici al cãror consum anual de
gaze în anul 2021, la locul de consum,
este de cel mult 50.000 MWh.

Au intrat în vigoare noile tarife reglementate la energie ºi gaze naturale
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Ziua Mediului este
aniversatã în fiecare an
pe data de 5 iunie ºi este
o sãrbãtoare a tuturor
cetãþenilor indiferent de
þarã, rasã sau de altã
naturã.

Ziua Mondialã a Me-
diului poate fi marcatã pe
mai multe cãi ºi anume:
concursuri ºcolare, plan-
tare a arborilor, eforturi de
reciclare, campanii de
colectare a deºeurilor ºi
multe altele. Acest eveni-
ment este utilizat pentru a
atrage atenþia populaþiei

asupra problemelor de
mediu existente pe plan
local, naþional ºi regional.

Astfel, se reaminteºte
anual omenirii cât de grave
pot deveni lucrurile dacã
nu se manifestã grijã pen-
tru patrimoniul natural.

Fiecare dintre noi
poate contribui semni-
ficativ la ameliorarea ºi
protejarea parcurilor, a
spaþiilor verzi sau a grã-
dinilor, precum ºi la ce-
lebrarea acestei sãrba-
tori prin participare ºi
susþinere.

Pe 5 iunie se sãrbã-
toreºte Ziua Învãþãtoru-
lui, care coincide cu
data de naºtere a das-
cãlului Gheorghe
Lazãr, întemeietorul 
învãþãmântului modern
românesc (5 iunie 1779
— 17 septembrie 1823).
Gheorghe Lazãr s-a
nãscut la Avrig ºi este
considerat fondatorul
învãþãmântului în 
limba naþionalã din
Þara Româneascã. 
În 1818, a înfiinþat în
Bucureºti prima ºcoalã
cu predare în limba 

românã, ªcoala de la
Sfântul Sava.

În spatele fiecãrui
om, bogat sau sãrac,
celebru sau nu, se aflã
un dascal. Iar primul
dascãl este ÎNVÃÞÃ-
TORUL. Când spui
ºcoalã, în mintea
fiecãruia dintre noi
apare chipul învãþã-
toarei sau al învãþã-
torului. 

La mulþi ani 
tuturor celor care
dãruiesc cea mai
mare parte a 
timpului lor, copiilor!

12 iunie - Rusaliile

Sãrbãtoarea Rusaliilor va avea loc
duminicã, 12 iunie. Sãrbãtoarea Pogorârii
Sfântului Duh are loc la 10 zile de la
Înãlþarea Domnului ºi la 50 de zile de la
Învierea Domnului, de aceea sãrbãtoarea
se mai numeºte ºi Cincizecimea. 

Tot în aceastã zi, pe lângã prãznuirea venirii
Duhului Sfânt, se sãrbãtoreºte ºi Sfânta
Treime, Tatãl, Fiul ºi Duhul Sfânt.

Conform Bisericii Ortodoxe, acest impor-
tant eveniment al Rusaliilor reprezintã ziua de
naºtere a Bisericii creºtine.

În a doua zi de Rusalii 
este cinstitã Sfânta Treime 

Precizãri ale Casei Naþionale de Pensii Publice
Potrivit Legii nr. 76/2022 pen-

tru completarea art.106 din
Legea nr. 263/2010 privind sis-
temul unitar de pensii publice,
în 5 zile de la emiterea unei
decizii de pensionare, casele
teritoriale de pensii au obli-
gaþia de a comunica angaja-
torului o informare care va
cuprinde numele ºi prenu-
mele persoanei în cauzã,
tipul deciziei de pensionare
(pentru limitã de vârstã, pensie
anticipatã, pensie anticipatã

parþialã sau pensie de invalidi-
tate), precum ºi data emiterii
acesteia. 

Însã, pentru a putea comuni-
ca angajatorului informaþiile cu
privire la emiterea deciziei de
pensionare, “persoana care
solicitã înscrierea la pensie
trebuie sã prezinte pe lângã
documentele prevãzute de
legislaþia-cadru în domeniul
pensiilor, o adeverinþã eli-
beratã de angajatorul la care
îºi desfãºoarã activitatea la

data înscrierii la pensie, din
care sã rezulte datele de
identificare ale angajatoru-
lui (adresa, e-mail, numãr de
telefon)”, se aratã într-un
comunicat al Casei Naþionale
de Pensii Publice. 

Totodatã, comunicatul mai
precizeazã cã, în cazul per-
soanelor care desfãºoarã con-
comitent activitate la mai mulþi
angajatori, la dosarul de pen-
sie se vor depune adeverinþe
eliberate de fiecare angajator în
parte.

Informare asupra interzicerii 
arderii deºeurilor în gospodãrii!

Având în vedere aspectele
semnalate de numeroºi
cetãþeni cu privire la obiceiul
aprinderii focului prin
folosirea  deºeurilor  precum
ºi în multe  cazuri  a anvelo-
pelor din  cauciuc  uzate, plas-
tic sau a altor materiale
inflamabile periculoase, vã
comunicãm  urmãtoarele:

Arderea  deºeurilor  in gospo-
dãrii  genereazã  o  gamã  de
compuºi   toxici  în  aer ºi sol,
precum dioxina, particule,  hidro-
carburi  aromatice, compuºi  or-
ganici  volatili, monoxid   de  car-
bon, hexaclorbenzen, cenuºã  sa. 

Poluarea cu  particule, numite
ºi materie solidã activã,  reprezin-
tã  particulele fine care pot pro-
duce un fum vizibil care reduce
vizibilitatea ºi creazã  negura,
reprezentând o problemã majorã
de poluare a aerului în multe
comunitãþi.

Reziduurile de cenuºã rezul-
tate  ca urmare a arderii gunoa-
ielor  în gospodãrii, pot conþine
metale toxice precum  mercur,
plumb,  crom   ºi arseniu  iar ploa-
ia poate  intermedia  transferul
acestei cenuºi în pânza  freaticã
sau în apele de suprafaþã, conta-
minând apa potabilã sau  ali-
mentele fiind un pericol de îngri-
jorare pentru sãnãtatea umanã.

Atenþionãm  asupra  faptului
cã incendierea deºeurilor repre-
zintã fapte care pot fi sancþionate
contravenþional sau penal, dupã
caz, conforn legislaþiei în domeni-
ul  protecþiei mediului, respectiv
Legea 211/2011  privind regimul
deºeurilor, Legea 170/2004  pri-
vind gestionarea anvelopelor
uzate sau Legea 104/2011  privind
calitatea aerului.

Multe pericole pentru sãnãtate pot fi cauzate 
de inhalarea sau ingerarea unor cantitãþi mici 

din aceºti factori poluanþi
Cercetãrile indicã faptul cã

arderea gunoaielor în gos-
podãrii este cu mult mai
nocivã pentru sãnãtatea noas-
trã decât s-a crezut pânã acum. 

Aceastã practicã poate
creºte riscul de boli de inimã,
sã agraveze afecþiuni respira-
torii precum astmul, emfizemul
ºi sã cauzeze eczeme, ameþeli

ºi dureri de cap. Arderea
gunoaielor în curte genereazã
cantitãþi nocive de dioxine, un
grup de substanþe chimice
foarte toxice care se depun pe
culturile de plante ºi pe cursu-
rile de apã, caz în care ele
ajung în cele din urmã în ali-
mentele pe care le consumãm
ºi ne afecteazã sãnãtatea. 

Eliberarea actului de identitate
LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI

 cererea pentru elibe-
rarea actului de identitate;

 actul de identitate;
 certificatul de naºte-

re, original ºi copie;
 certificatul de cãsãto-

rie, în cazul persoanelor
cãsãtorite sau al soþului
supravieþuitor, original ºi
copie;

certificatul/hotãrârea
judecãtoreascã de divorþ
definitivã/irevocabilã, du-
pã caz, original ºi copie; 

 certificatele de naº-
tere ale copiilor cu vârsta
de pânã la 14 ani, care îºi
schimbã domiciliul împre-
unã cu solicitantul actului
de identitate;

 extrasul de carte fun-
ciarã sau documentul cu
care se face dovada adre-
sei de domiciliu, precum
ºi, dupã caz, cel cu care se
face dovada adresei de
reºedinþã, original ºi co-
pie; extrasul de carte fun-
ciarã trebuie sã fie obþinut
cu cel mult 30 de zile ante-

rior datei depunerii ce-
rerii;

 documentul cu care
face dovada achitãrii con-
travalorii actului de identi-
tate.

Declaraþia de primire în
spaþiu poate fi datã cu cel
mult 90 de zile înainte de
data depunerii cererii
pentru eliberarea actului
de identitate la notarul
public din þarã ori în faþa
poliþistului din structurile
teritoriale ale Poliþiei
Române ºi, cu cel mult 
6 luni înainte de aceastã
datã, la misiunea diplo-
maticã sau oficiul con-
sular de carierã al Româ-
niei din strãinãtate ori la
autoritãþile strãine compe-
tente. 

În acest ultim caz,
declaraþia de primire în
spaþiu va fi prezentatã
tradusã ºi legalizatã
potrivit normelor legale
în vigoare.

DOCUMENTE NECESARE:

Ziua Mondialã a Mediului Ziua învãþãtorului 
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Tradiþia continuã la Urlaþi, în
competiþia pe douã roþi...Ca ºi în
alþi ani, ºi la aceastã ediþie jubiliarã
startul a fost dat de cãtre primarul
oraºului Urlaþi, domnul Marian
Mãchiþescu. “Maratonul Vinului” 
se încadreazã în topul celor mai
prestigioase competiþii sportive de
ciclism din România, oraºul Urlaþi
fiind gazda perfectã pentru
desfãºurarea acestei întreceri. 

Iar în acest an, spectacolul a fost
unul total! 

Pe aceastã cale, se cuvine sã-i feli-
citãm pe organizatori, dar ºi pe cei din
Administraþia Localã pentru buna orga-
nizare ºi pentru pregãtirea frumoaselor
trasee. La reuºita acestui eveniment au
fost implicaþi, însã, zeci de oameni, în
frunte cu organizatorii, voluntarii,
angajaþii Primãriei Urlaþi, dar ºi benefi-
ciari ai ajutorului social. 

Cu toþii au depus eforturi susþinute
pentru ca aceastã competiþie sã se
ridice la un înalt nivel, participanþii
având numai cuvinte de laudã la

finalul unei zile perfecte, în care ºi vre-
mea a fost de partea organizatorilor. 

Traseele au fost alese cu grijã ºi
amenjate ca la carte pentru concurenþi,
care au fost de toate vârstele. Cu toþii 
s-au bucurat de frumoasele peisaje din
împrejurimile oraºului, iar la final toatã
lumea s-a rãcorit cu îngheþatã ºi sucuri.
Cei mai buni dintre ei au urcat pe po-
dium, fiind aplaudaþi de o asistenþã
numeroasã.  

Sincere felicitãri se cuvin tuturor
celor implicaþi, dar ºi sponsorilor
fãrã de care competiþia nu ar fi avut
un asemenea succes. Iar aici meritã
sã menþionãm: OMV Petrom, Metigla,
Mega Image, BikeXpert, Superbet,
MIT Clima, Allianz - Þiriac Asigurãri,
Crama Basilescu, Goldnutrition
Romania, Garmin Romania, P&G,
BDT Ford, Fakir Protectie Antipana,
Sprint Sports, Buff, Fundaþia Bu-
curia Ajutorului - Urlaþi, Asociaþia
Magic, Aqua Carpatica, Bergenbier
Fresh, Radio Guerrilla. 

Ce înseamnã 
“MARATONUL VINULUI”

Cu peste 1000 de participanþi la
start de toate vârstele, “Maratonul
Vinului” este primul concurs de
Mountain Bike din România cu scop
caritabil. Concursul din acest an,
desfãºurat printre dealurile, podgoriile
ºi cramele din zonã, a fost rezervat atât
copiilor, cât ºi celor mari. Pe lângã cele
douã trasee clasice, de 31 km ºi 51 km,
participanþii au putut opta ºi pentru
tura de 18 km, de aceastã datã
cronometratã ºi recomandatã cicliº-
tilor mai puþin experimentaþi. 

În premierã, participanþii din
cadrul companiilor au alergat pe
traseul de 31 km, în echipe de câte 4,
iar acest traseu a gãzduit ºi o com-
petiþie pentru eBike. Primii 450 de par-
ticipanþi înscriºi ºi validaþi pânã la data
de 15 aprilie au primit în kit-ul de par-
ticipare tricoul tehnic de ciclism, oferit
de BikeXpert.

Copiii au avut ºi ei traseelor lor - cei
mici s-au întrecut pe unul de aproxima-
tiv 4 km, special amenajat în împre-
jurimile oraºului Urlaþi ºi prin grãdina
conacului Bellu, în timp ce copiii mai
mari ºi cadeþii au luat startul în tura de
18 km. Nu au fost uitaþi nici amatorii
acestui sport, aceºtia plimbându-se cu
familia, fãrã a plãti vreo taxã, pe un
traseu de 10 km. 

Încã din primul an, “Maratonul
Vinului” a dorit sã îmbine promovarea
ciclismului, ca stil de viaþã sãnãtos, cu
acþiunea caritabilã, o parte din
încasãrile obþinute în urma evenimen-
tului fiind donate Fundaþiei “Bucuria
Ajutorului” din Urlaþi. 

“Maratonul Vinului” 2022 - spectacol total
la ediþia jubiliarã, de 10 ani
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