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Nu vă lăsaţi înşelaţi de escroci!
S-au întâmplat în ultima perioadă... Atenţie
la înşelăciunile prin metoda “accidentul”!

comună a continuat. Cum? Vă spunem acum:
Copiii juniori ai Ansamblului «Florile Mureşului»
au fost răsplătiţi de administraţie cu o scurtă
vacanţă la Căsoaia. S-au simţit bine. Au fost
cuminţi, acolo. Primarul le mulţumeşte. Le mai
promite astfel de deplasări. Da, dar asta a fost
pentru un loc trei. Dacă mai vor, să obţină locul
doi. Sau unu. Ce, nu se poate? Nu cred că nu se
poate.
*****
* Una, tot culturală: Primăria, primarul şi
comuna întreagă au avut ca oaspeţi, vineri, 5
septembrie 2014, cu începere de la ora 20:00,
postul de televiziune TV Arad. Emisiune în premieră a cunoscutei realizatoare Nicoleta Pavel.
Cei care doresc, vă rugăm să urmăriţi emisiunea,
sâmbătă ora 19:00 (şapte seara) şi duminică, de
la ora 13:00 (unu, la prânz). Vă rog să mă credeţi, că merită!

Prin grija Mariei Aiftincăi, scena de la Casa de Cultură
a fost amenajată corespunzător pentru importantul
eveniment de vineri seara

*****
* Sportul a avut activitate intensă.
Mândruloc a câştigat. Cu 5 la 0. Mă bucur şi-i felicit. Sunt fericit că primarul din mine a contribuit
la relansarea echipei. Ce-au făcut celelalte echipe? Vă spune Claudiu, în pagina de sport. Totuşi,
am sprijinit şi laud iniţiativa că şi echipele de copii
şi juniori s-au înscris într-o competiţie.

După ce s-au duelat în turnee amicale, echipele de
juniori ale CS Glogovăț 2013 (fotografia de sus) și CS
Real Horia vor avea ocazia să arate ce știu în
competițiile județene rezervate lor, în care vor juca
pe puncte și pentru dorința de afirmare

* Drept impuls de început, le promitem şi
lor, şi celor tineri, un rând de echipament cu sigla
Primăriei Vladimirescu pe piept. Aşa, ca să ştie
lumea că sunteţi ai noştrii. Copiii noştri, nu de-ai
noştri, dar din alte localităţi. Atunci când veţi
purta tricoul cu sigla comunei noastre natale, să
nu uitaţi să ne faceţi să fim mândri de voi.

*****
* Stimaţi cetăţeni, în Consiliul Local primarul
a introdus un proiect de hotărâre privind orarul
restaurantelor şi barurilor din comună. Nu mai
arăt motivarea. Am arătat-o atunci. Consiliul
Local a aprobat propunerea mea cu 15 voturi
pentru şi două voturi împotrivă. Nu dau
nume, până când nu se umple paharul. Dar cu
toate că hotărârea este în vigoare, discoteca din
centrul comunei - ştiţi dvs. care! - continuă să
încalce legea. Ba mai mult, să sfideze şi să
ameninţe autorităţile. Exemplul cel mai semnificativ este panoul de reclamă prezentat mai jos,
care spune, nici mai mult nici mai puţin, cum că
distracţia din unitate începe la orele... 22:00!!!

* Crede cineva că aceasta (distracția, adică!)
durează numai o oră, adică până la ora 23:00,
când este (sau ar trebui să fie) ora închiderii?
Minciună sfruntată, spusă în scris de patroni.
Minciună care nu are nimic comun cu respectul
legii şi al civilizaţiei.
* Nu aş fi scris aceasta, dacă în acest local
nu s-ar produce scandaluri, iar patronul susţine
că le aranjează... primarul! Şi nu aş susţine
aceasta, dacă domnul patron nu i-ar fi adresat
viceprimarului, care era în exerciţiul funcţiunii, cu
treabă pe domeniul public, cuvinte jignitoare, pe
care hârtia nu le suportă să le consemnez aici!
* Rog Biroul de Poliţie să verifice activitatea
barului care afişează această reclamă.
*****
* Stimaţi părinţi ai tinerilor, fie ei mai mari
sau mai mici, feriţi-vă copiii de beţii și de anturaje îndoielnice. Trimiteţi-i la sport, la dans, la adevăratele petreceri. Nu am de gând să vă îndemn
să-i trimiteţi la călugărie, dar în nici un caz la droguri sau alcool. Până la vârsta de 20-22 de ani ei,
se distrează pe banii părinţilor -zic eu - şi nu fac
decât să vă rog să verificaţi cum vi se cheltuiesc
banii. În acelaşi timp, sunt de acord că fiecare
face ce doreşte, cu ceea ce are. Eu, însă, îmi fac
datoria.
* Un exemplu concret: La primar au venit
doi tineri. Aveau o solicitare scrisă pentru un concurs între instalaţiile de sonorizare montate pe
maşinile concurenţilor. Împreună cu Şeful Biroului
de Poliţie, d-ul comisar Drăgan, am stabilit aprobarea pentru ca aceasta să aibă loc la Cabana
Vladimirescu. Este loc şi spaţiu pentru ca decibelii să fie... maximi. Şi o replică a unuia dintre ei:
Da, dar noi facem concursul, tocmai pentru a găsi
sonorizarea optimă pentru conducătorul auto şi
pentru locatarii străzilor pe care circulăm. Bravo,
deci avem tineri responsabili şi cu capul pe umeri.
Felicitări!
Ca-n totdeauna, a consemnat
pentru dumneavoastră,
primarul comunei
IOAN CRIŞAN

Prin această metodă, escrocii telefonează la diferite persoane şi
sub pretextul că rude apropiate au fost implicate într-un accident,
solicită ca familia să le vireze diverse sume de bani. În acest sens,
poliţiştii vă recomandă să nu daţi curs solicitărilor primite prin
telefon, din partea unor persoane necunoscute. În situaţia în care
primiţi un apel telefonic, prin care sunteţi anunţaţi că o rudă a fost
implicată într-un accident, verificaţi informaţia, apelând ruda despre care se spune că ar fi fost implicată în accident sau alte persoane apropiate acesteia, pentru a vă putea convinge personală
dacă situaţia prezentată prin telefon se dovedeşte a fi reală sau nu.
Atenţie la înşelăciunile prin metoda “premiul”!
Pentru a preîntâmpina comiterea unor asemenea fapte, vă prezentăm, concret, ofertele frauduloase, frecvent folosite de infractori:
- trimiterea de mesaje de tip text (SMS), în cadrul reţelelor
de telefonie mobilă, prin care cel ce recepţionează mesajul este
anunţat că a câştigat un autoturism Dacia Logan Break, fiindu-i
oferit şi un cod unic de înregistrare. Potenţiala victimă este invitată
să sune la un anumit număr, unde trebuie să comunice numărul
unic, pentru a fi validat ca şi câştigător, însă trebuie să achite o
taxă de curierat în valoare de 150 euro;
- trimiterea de e-mail-uri la diferite persoane, prin care
potenţialele victime sunt informate că pot câştiga suma de
1.000.000 (un milion) de lei. Adresa de e-mail conţine o listă de 5
(cinci) persoane, cu adresele complete, precum şi un set de
instrucţiuni pentru a intra în posesia premiului, iar pentru câştigarea acestui premiu, cel desemnat câştigător trebuie să trimită pe
adresa primei persoane din cele cinci, un plic sigilat cu suma de 10
lei, urmând ca e-mail-ul său să îl trimită la alte 10 (zece) persoane
din adresa de e-mail.
- primirea de apeluri telefonice de la persoane necunoscute,
prin care potenţiala victimă este anunţată că a câştigat un concurs
cu produse marca “LG”, câştig condiţionat de transmiterea a 10
(zece) coduri de cartele a 10 dolari fiecare.
- trimiterea de mesaje de tip text (SMS), în cadrul reţelelor
de telefonie mobilă, cu promisiunea făcută potenţialei victime că va
primi un premiu de 3.000 de euro, dacă va cumpăra cartele preplătite de telefonie mobilă, în valoare de 30 de euro şi va comunica seriile şi numerele de cod ale cartelelor.
Pentru prevenirea acestor tipuri de fraude, Poliţia vă recomandă
insistent să ţineţi cont de următoarele sfaturi:
- NU luaţi în considerare eventualele mesaje în care sunteţi
desemnat câştigător, fără temei, al vreunui concurs/sondaj, organizat de o firmă de renume şi cu o puternică reputaţie internaţională;
- NU trimiteţi date personale sau cópii cupă Cartea de Identitate,
buletin, cărţi de credit/debit, etc pe e-mail sau fax;
- NU acceptaţi, în nici un caz, să trimiteţi unor persoane
necunoscute bani în avans, pentru aducerea unui autoturism sau
alt bun, la care aţi fost anunţat câştigător;
- NU furnizaţi date confidenţiale prin telefon, dacă apelul provine
de la un număr ascuns sau un număr de mobil pe care nu-l cunoaşteţi; trebuie să ştiţi că NICIODATĂ o societate nu va solicita aşa
ceva, garantat este o tentativă de fraudare!
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad atrage, de asemenea,
atenţia proprietarilor de case aflate în construcţie că acestea pot
deveni “ţinta” hoţilor, dacă nu sunt ptotejate în mod corespunzător
împotriva efracţiei şi a furturilor de materiale de construcţii.
În acest sens, Biroul de Poliţie al comunei Vladimirescu
vă informează:
- dacă aveţi o casă în construcţie, angajaţi o persoană care să
vă asigure paza proprietăţii, mai ales pe timpul nopţii; vă poate
costa mai puţin, decât valoarea materialelor furate;
- recomandăm celor care deţin astfel de proprietăţi să monteze sisteme performante de închidere a uşilor şi geamurilor, iar
acolo unde este cazul, să monteze şi grilaje metalice;
- sistemele de alarmă sunt eficiente, dacă locuinţa aflată în
construcţie se află în apropierea altor imobile locuite;
- NU depozitaţi bunuri de valoare, materiale de construcţii,
unelte sau alte obiecte, în spaţii care nu prezintă siguranţă, mai
ales dacă acestea se află în zone izolate.
Subsemnatul ANDREI CODOREAN, doresc să transmit, pe
această cale, scuze publice domnului PLEȘCAN VĂLUȚĂ și
familiei, pentru incidentele neplăcute, care au afectat moral
reputația și numele acestuia.
Doresc să asigur familia PLEȘCAN că cele întâmplate au
fost doar un accident nefericit, iar că pe viitor relațiile dintre
mine și această familie vor fi sociabile și bazate pe respect
reciproc.
Menționez că aceste scuze sunt sincere, cu promisiunea că
pe viitor astfel de incidente nu se vor mai întâmpla deloc.
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