DIN ACTUALITATE

12 Septembrie 2014

Minuta Ședinței Ordinare
a Consiliului Local
Vladimirescu, din ziua
de 26 august 2014
Din numărul total de 17 consilieri, sunt prezenți la ședință 15,
ședința fiind legal constituită. În cadrul acesteia, au fost adoptate
următoarele hotărâri:
1. Hotărârea Consiliului Local Vladimirescu (CLV) nr.79
din 26 august 2014, privind aprobarea procesului-verbal al
Ședinței ordinare din 9 iulie 2014.
2. Hotărârea CLV nr.80 din 26 august 2014, privind aprobarea Ordinii de zi a Ședinței din 26 august 2014.
3. Hotărârea CLV nr.81 din 26 august 2014, privind aprobarea rectificării bugetului comunei Vladimirescu pe anul 2014.
4. Hotărârea CLV nr.82 din 26 august 2014, privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Vladimirescu
în Adunarea Generală a Acționarilor (A.G.A.) la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a
Deșeurilor județului Arad, pentru anul 2014, să aprobe cuantumul
anual al cotizației și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.
5. Hotărârea CLV nr.83 din 26 august 2014, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Vladimirescu nr.42 din
25 martie 2014, privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu
strigare a 5 terenuri proprietate privată a comunei Vladimirescu.
6. Hotărârea CLV nr.84 din 26 august 2014, privind aprobarea îngropării cablului în domeniul public al comunei
Vladimirescu și paralelism la Drumul European 441/1, în vederea
realizării racordului la SEN a Parcului fotovoltaic Intersolar Energy,
pentru SC Intersolar Energy SRL.
7. Hotărârea CLV nr.85 din 26 august 2014, privind
avizarea și aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.) “Zonă
Lăcaș de cult și Parc, comuna Vladimirescu, str.3 nr.10B”, beneficiar Primăria comunei Vladimirescu.
8. Hotărârea CLV nr.86 din 26 august 2014, privind aprobarea concesionării, prin licitație publică cu strigare, a 3 terenuri
extravilane neproductive, proprietate privată a comunei
Vladimirescu.
9. Hotărârea CLV nr.87 din 26 august 2014, privind aprobarea concesionării, prin licitație publică cu strigare, a 2 terenuri
extravilane, pășune proprietate privată a comunei Vladimirescu.
10. Hotărârea CLV nr.88 din 26 august 2014, privind aprobarea vânzării, prin licitație publică cu strigare, a apartamentului
nr.3, în suprafață construită de 129 mp, înscris în CF 313595-C1U3 Vladimirescu, cu nr. cad. 313595-C1-U3, situat în imobilul-bloc
din localitatea Vladimirescu nr.2-4, scara A, etaj 1, nr.3.
11. Hotărârea CLV nr.89 din 26 august 2014, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Vladimirescu
nr.10 din 2002, privind atestarea domeniului plublic al comunei
Vladimirescu, județul Arad.
12. Hotărârea CLV nr.90 din 26 august 2014, privind rectificarea suprafeței de teren înscrisă în CF nr. 309338 Vladimirescu,
cu nr. top 7647/2329stb, de la 2.531 mp la 712 mp, cât a rezultat,
în urma măsurătorilor.
Ședința se încheie la ora 13:30.
În conformitate cu dispozițiile art.10 din Legea 52/2003, privind
transparența decizională în administrația publică, Minuta se va
publica la sediul Primăriei comunei Vladimirescu.
Președinte de ședință,
Secretar,
Sas Bujor
Tanasă Ovidiu

Caut o doamnă, cu vârsta până în 55 ani,
pentru a avea grijă de un băiețel care
umblă și vorbește mai greu, pentru 3 zile
pe săptămână (luni, miercuri și vineri), de
la 9:00 la 16:30. Informații la tel. 0745427.209.
Caut o doamnă educatoare, care să
accepte în grupa Mijlocie sau Mare un
băiețel care umblă și vorbește mai greu
(cu însoțitor), pentru 3 ore pe zi (între
orele 9-12, pentru activități). Doresc din
tot sufletul integrarea acestuia într-un
mediu sănătos. Informații la tel. 0745427.209.
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VACANȚA MARE ÎN ATELIERUL
TRADIȚIILOR POPULARE
«... a educa înseamnă, înainte de toate,
a integra copilul în viaţa neamului său.»
(Simion Mehedinţi)

Dacă ne-am întoarce mai des pe uliţa copilăriei unor meşteşuguri tradiţionale, precum: pictat icoane
noastre, am găsi acolo nu numai amintiri, ci foarte pe sticlă şi pe lemn, sculptat icoane de vatră, pictură
multe răspunsuri la întrebările pe care, uneori, nu naivă, încondeiat ouă, metaloplastie, pirogravură,
avem curajul să le rostim şi am putea aduce ceva din lemn legat în cositor, prelucrare metal, confecţionat
tihna curgerii fireşti a timpului şi din bucuria jocului ce măşti, confecţionat păpuşi în port popular, cusut, broastăzi riscă să îşi piardă inocenţa. Suntem dascăli, dat, confecţionat piese de port popular, împletit fibre
dacă nu ai propriilor noştri copii, ai altora şi responsa- vegetale, împletit ciucuri pe lemn, tors, ţesut la război
bilitatea este covârşitoare. Copilul este darul lui vertical şi orizontal, confecţionat podoabe, dantelă cu
ciocănele, broderie pe piele, cojocărit, olărit, modelaj
Dumnezeu, fiind făptură gingaşă şi suflet curat.
Privim, adesea neputincioşi, la non-valorile promo- ceramică, prelucrare lemn, os şi fier, prelucrare corn.
vate într-o societate bolnavă, care ating şi murdăresc Peste 7.800 de vizitatori au putut admira, pe parcursufletele, întinând “haina cea dintâi“ şi ne întrebăm: sul celor patru zile de Olimpiadă, minunatele costume
populare purtate cu mândrie de reprezentanţii
Ce putem face?
Răspunsul vine tot de acolo, din bucuria şi uimirea zonelor: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani,
copilului, care într-o zi a descopert, într-o încăpere Braşov, Brăila, Bucureşti, Buzău, Călăraşi, Cluj,
rece şi întunecată, o ladă mare, pe care anii şi-au Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu,
aşezat în tăcere clipele de uitare. Oare ce comoară Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov,
ascundea lemnul acela, cu motive florale, pe care Maramureş, Mureş, Olt, Satu-Mare, Sălaj, Suceava,
mâini iscusite l-au mângâiat cu dalta sufletului, pen- Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Sibiu. Ediţia de anul
tru că, dacă voiai, puteai să simţi mirosul florilor. Și acesta a Olimpiadei Naţionale «Meşteşuguri artistice
capacul se deschise, ieşind la iveală
comoara străbunicii, icoana încă vie a
ţăranului român, cu mâinile brăzdate de
muncă şi privirea pierdută în zare, întrun sfat al înţelepciunii, cu bătrânii cerului.
Erau acolo ştergare pe care se aşeza
pâinea, după ce era însemnată cu semnul sfintei cruci, pentru că întotdeauna
Hristos era poftit la masă. Erau, acolo,
poale şi cămăşi ţesute din fir de in, împodobite cu colţuri şi broderii, pentru că în
fiecare duminică, Hristos îi aştepta
acasă. Era acolo o icoană a Maicii
Domnului cu Pruncul în braţe, ce Elevii de la Școala Gimnazială Vladimirescu, care au reprezentat
județul Arad la Olimpiada de la Sibiu, în timpul activității,
veghease ani la rând copiii din casă, pensub privirile atente ale prof. Artemiza Zlăgnean
tru că Hristos le era prieten de joacă.
Erau acolo daruri de suflet, pe care încercăm, tradiţionale» s-a bucurat de participare internaţională
astăzi, să le dăruim copiilor noştri, nu numai pentru a prin prezenţa a trei grupuri de elevi din Federaţia
le vorbi despre ai noştri, cei care au fost, ci şi despre Rusă, Republica Populară Chineză şi Republica
Bulgaria.
noi, cei care suntem şi despre ei, cei care vor fi.
Ne facem o datorie de onoare pentru a le mulţumi
Olimpiada Națională
tuturor celor care s-au implicat în demersul nostru: dnei inspector şcolar prof. Mariana Tocaciu, d-lui
“Meșteșuguri artistice
primar Ioan Crişan, d-nei consilier cultural Mihaela
tradiționale” - ediția a XIX-a Bedelean, conducerii Școlii, prof. Daniela
În perioada 6-11 august 2014, s-a desfășurat, la Tomoiagă și prof. Ofelia Kurunczi, consilier
Sibiu, în incinta Complexului Muzeal “Astra“ din educativ prof. Antiţa Vanc şi, nu în ultimul rând,
Dumbrava Sibiului şi sub arcadele Casei Artelor din copiilor şi părinţilor acestora, adresând totodată inviPiața Mică, ediţia a a XIX-a a OLIMPIADEI taţia, tuturor celor care iubesc copiii şi vor să le
NAŢIONALE “MEŞTEŞUGURI ARTISTICE TRADI- împărtăşească din avuţia sufletului lor, să participe le
ŢIONALE“. Judeţul Arad a fost reprezentat, cu mare cercurile Atelierului de tradiţii populare, din cadrul
cinste, de doi elevi ai Şcolii Gimnaziale Vladimirescu: Şcolii Gimnaziale Vladimirescu, odată cu începerea
Melania Miliţescu (clasa a VI-a), la secţiunea noului an școlar.
Pentru a înțelege mai bine ajutorul primit din par“Pictură icoane pe sticlă“ (instructor prof. Bugariu
Mirela) şi Emanuel Cociuba (clasa a VI-a), la secţi- tea administrației locale a comunei Vladimirescu, treunea “Pirogravură“ (instructor prof. Zlăgnean buie menționat faptul că acesta a constat în cumpăArtemiza). Cei doi elevi au obţinut, fiecare, premiul rarea, pentru elevi, a cinci truse de traforaj și a
trei aparate de pirogravat, acestea fiind deținute,
trei pentru secţiunea la care au concurat.
Despre această manifestare, pagina de internet în acest moment, de Atelierul de Creație și Tradiție
www.jurnalul.ro a ținut să precizeze următoarele: Cei Populară, din cadrul Școlii Gimnaziale Vladimirescu,
160 de elevi prezenţi în Muzeul în aer liber din fiind puse la dispoziția tuturor elevilor care doresc și
Dumbrava Sibiului şi sub arcadele Casei Artelor, în au abilitatea de a le folosi.
Prof. MIRELA BUGARIU
zilele de vineri şi sâmbătă (8 şi 9 august) s-au aflat în
Școala Gimnazială Vladimirescu
competiţie, fiecare dovedind că stăpâneşte tainele
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