DIN ACTUALITATE

28 Martie 2014

Caut doamnă pentru îngrijit copil
(băiețel de 8 ani), trei zile pe săptămână.
Copilul umblă, dar vorbește mai greu.
Informații suplimentare puteți obține
la numărul de telefon: 0745-427.209

Sărbătoarea de Bunavestire
În această lună, în ziua a douăzeci şi
cincea, Bunavestire a preasfintei
stăpânei noastre, de Dumnezeu
Născătoarea şi pururea Fecioara Maria
Iubitorul de oameni
şi Milostivul Dumnezeu, Care pururea
poartă de grijă neamului omenesc, întocmai
ca un Părinte plin de
dragoste, văzând făptura mâinilor Lui înrobită şi chinuită de diavol şi împinsă către
patimile cele pline de
ocară şi supusă închinării la idoli, a găsit cu
cale să trimită pe Fiul
Său cel Unul-Născut,
pe Domnul nostru
Iisus Hristos, ca să
mântuiască neamul omenesc din mâinile
diavolului. Şi, pentru
că a voit ca acest lucru
să rămână ascuns nu
numai de diavol, ci
chiar şi de puterile cele
cereşti, a încredinţat
taina aceasta unuia
singur dintre arhangheli,
preamăritului
Gavriil.
Deci arhanghelul venind în cetatea Nazaret, i-a grăit ei: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este
cu tine! Iar aceea a
răspuns: Cum va fi mie
aceasta? Şi el a zis: Duhul Sfânt va veni asupra
ta şi puterea Celui preaînalt te va umbri.
Iar Fecioara a grăit: Iată, roaba Domnului, fie
mie după cuvântul tău. Şi îndată cu cuvântul
arhanghelului şi al ei, a zămislit în preacuratul
său pântece pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu,
mai presus de fire, Care este Înţelepciunea şi
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Anunţ de mediu de la
Rompetrol Gas SRL
Informare publică de mediu pentru trimestrul I 2014, privind consecinţele activităţii firmei Rompetrol Gas SRL - Punct de lucru
Vladimirescu. Rompetrol Gas este divizia de comert cu gaz petrolier lichefiat (GPL) a grupului Rompetrol. În Vladimirescu, pe str.
Jandarmeriei nr. 9 este situat punctul de lucru “Staţie de îmbuteliere şi
distribuţie GPL”.
Rompetrol Gas s-a preocupat permanent de îmbunătăţirea serviciilor prestate, în vederea satisfacerii cerinţelor privind protecţia mediului. Ca urmare a acestei preocupări, managementul a implementat şi
certificat sistemul integrat de management calitate mediu - sănătate şi
securitate în muncă. Acestea demonstrează grija permanentă pentru
mediu şi conştientizarea şi instruirea personalului, pentru a menţine un
nivel zero de incidente.
Nu au fost consemnate neîndeplniri ale condiţiilor impuse prin
Autorizaţia de Mediu deţinută. În urma monitorizării efectuate de-a
lungul timpului, s-a demonstrat că Rompetrol Gas - Punct de lucru
Vladimirescu, prin activitatea sa nu poluează apele, aerul sau solul.
Rompetrol Gas - Punct de lucru Vladimirescu, se încadrează în categoria instalaţiilor cu risc major, din punct de vedere al accidentelor, în
care sunt implicate substanţe periculoase, conform HG 804/2007,
datorită cantităţii mari de substanţe periculoase vehiculate.
În plan local, SC Rompetrol Gas SRL, împreună cu celelalte entităţi
de pe platforma fostului Combinat Chimic, au elaborat planuri de intervenţie, pentru toate tipurile de accidente/incidente menţionate, în care
sunt stabilite mijloacele şi modul de alarmare şi semnalizare, precum
şi responsabilităţile diferitelor categorii de personal, în scopul minimizării efectelor acestor incidente.
Înformaţii suplimentare despre problemele de mediu pot fi obţinute
la sediul Punctului de lucru Vladimirescu, str. Jandarmeriei nr. 9, telefon 0372-780.608 (persoană de contact: Pasca Cristian – şef staţie).

Orarul de funcționare al...

Serviciului Public Comunitar
de Evidență a Persoanei
Vladimirescu
(telefon: 0257-515.270)

PRELUĂRI DOSARE:
Luni-Joi:
8:30-12:30

ELIBERAREA ACTELOR:
Puterea cea ipostatică a Lui, cu umbrirea şi cu
venirea asupra ei a Duhului Sfânt. De atunci s-au
săvârşit, prin rânduiala lui Dumnezeu, tainele
Cuvântului lui Dumnezeu, pentru mântuirea şi
izbăvirea noastră. Căruia se cuvine slava şi
stăpânirea în veci.
Amin!

Pentru locuitorii din Horia!

Luni, Miercuri și Joi:
14:30-15:30
Marți: 14:30-16:30
Pentru locuitorii din
Mândruloc și Cicir!

Vă anunțăm că la sediul Ghișeului Poștal din centrul
localității se pot plăti facturi pentru utilități la: ENEL,
VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, ROMTELECOM.
Se pot reîncărca și cartelele telefonice pentru
Orange și Vodafone.
De asemenea, se pot depune colete poștale interne
și mandate poștale.

Vă anunțăm că la sediul Ghișeului
Poștal Mândruloc se pot plăti facturi pentru utilități la: ENEL, VODAFONE, ORANGE, COSMOTE, ROMTELECOM. Se pot
reîncărca și cartelele telefonice pentru
Orange și Vodafone.
De asemenea, se pot depune colete
poștale interne și mandate poștale.

Noul program de lucru:
Luni-Vineri: 9-12

Luni - Vineri: între orele 8-12

Program de lucru:

e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro * internet: http://www.primariavladimirescu.ro

