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«Binefacerea este binele
pe care îl facem altora...»
Urmare din pagina 1
Egoismul nu face parte din caracterul meu.
Și acum, câteva precizări pentru Dumneavoastră:
Salariile celor 12 paramedici sunt plătite de Inspectoratul
pentru Situațiile de Urgență al județului Arad. Primăria
Vladimirescu suportă cheltuielile pentru căldură, apă, gaz, canalizare, chirie, dacă se poate spune așa. Și construcția unui garaj
pentru mașinile de pompieri și salvare, cu care este dotată
această secție.
O mică statistică: Dintre cele 21 de intervenții, au fost asistați 10 persoane de sex bărbătesc (din care 4 copii minori); 11
persoane de sex feminin. Și nu lipsit de importanță: 5 (cinci)
persoane cu probleme de inimă (cardiace), cu crize convulsive
în două cazuri; 4 (patru) traumatisme și... 2 (două) cu etilism
accentuat.
Deci, treaba cu tigaia-n cap nu-i o glumă. Că atunci când
alcoolul gândește, tot alcoolul... lovește! Numai că cele două
cazuri au fost la bărbați.
SĂ FIE ÎNTR-UN CEAS BUN! SUCCES!
Primarul comunei
IOAN CRIȘAN

Casă de piatră

DIN ACTUALITATE

26 Februarie 2016

Vineri, 4 martie 2016
INVITĂM TOATE FEMEILE DIN
LOCALITĂȚILE VLADIMIRESCU,
HORIA, MÂNDRULOC ȘI CICIR
La spectacolul special ocazionat de

«ZIUA FEMEII»
care va avea loc la Casa de Cultură din
Vladimirescu, cu începere de la ora 17:00
Vor cânta pentru dumneavoastră LUCIAN DRĂGAN, împreună
cu familia și Ansamblurile folclorice “Florile Mureșului Senior”
și “Florile Mureșului Junior” din Vladimirescu
Pentru a facilita prezența tuturor celor care doresc să participe la acest spectacol, vă aducem la cunoștință că vor fi puse la dispoziție mijloace de transport
din localitățile Mândruloc (de la Stația de tramvai Mândruloc, cu începere de la
ora 16:15), respectiv Horia (Stația de autobuz, cu începere de la ora 16:45).
După spectacol, va urma o masă de socializare în incinta Casei Tineretului
Vladimirescu (în curtea interioadă a Casei de Cultură).
La terminarea evenimentului, se va asigura transportul înapoi, în localitățile
Horia și Mândruloc.

VĂ AȘTEPTĂM SĂ VENIȚI !
Redacția își cere scuze pentru greșeala din numărul al ziarului local, în legătură cu data
evenimentului dedicat femeilor din comuna Vladimirescu. Anunțul de mai sus este cel corect!

Primim spre publicare de la Serviciul Public Comunitar
Local pentru Evidența Persoanei Vladimirescu

ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!
Rad Grigore-Lucian & Nastor Ancuța

Corbei Cornel & Oaida Claudia-Gabriela

În considerarea cadrului legislativ în vigoare,
pe linie de evidență a persoanelor, cetățeanului român îi revine obligația de a deține un
act de identitate valabil, drept pentru care
titularul va solicita Serviciului Local de
Evidență a Persoanelor de la locul de
domiciliu, eliberarea unui nou document:
- cu minim 15 zile și maxim 180 de zile
înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen
de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14
ani, în cazul eliberării primului act de identitate
ori ca urmare a producerii unor modificări
privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, etc.
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor
Arad face un apel către toți cetpțenii, pentru a
verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situațiilor
neplăcute în care pot deveni contravenienți la
prevederile legii și sancționați contravențional cu
amendă cuprinsă între 40 și 80 de lei.

Documentele pe care cetățenii trebuie să le
prezinte în susținerea cererii pentru eliberarea
actului de identitate sunt:
- cerere-tip pentru eliberarea actului de identitate (se obține de la sediul Serviciului de
Evidență a Persoanelor);
- certificatul de naștere al solicitantului și ale
copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani (în original
și copie);
- certificatul de căsătorie sau hotărârea de
divorț definitivă și irevocabilă sau certificatul de
deces al soțului decedat, după caz (în original și
copie);
- documentul cu care se face dovada adresei
de domiciliu (în original și copie);
- chitanța reprezentând contravaloarea cărții
de identitate (de 7,00 lei);
- timbru extrajudiciar (în valoare de 5,00 lei).
Persoanele care nu au posibilitatea de a
prezenta toate documentele prevăzute de lege
pentru eliberarea cărții de identitate, vor fi puse
în legalitate cu cărți de identitate provizorii.

La aniversarea Majoratului !
ZAHARIA PAULA-OLIVIA (2 martie), KAMP CLAUDIU-IONEL (6 martie),
LUCUȚA ELENA-ECATERINA-IRAIDA (5 martie), TURC MIHAI-SEBASTIAN (8
martie), MATEI CĂTĂLIN-COSMIN (9 martie), BROȘTEANU CONSTANTINADRIAN (10 martie), CRASOVSCHI GHEORGHIN-DANIEL (16 martie),
SZEKELYI EDUARD-FILIP (17 martie), CRIȘAN NATANAEL-IOAN (18 martie),
FĂRCUȚ CRISTIAN-DANIEL (21 martie), MORGOCI ROBERTO-ANDREI (23
martie), DRAGAN PATRICIA-CRISTINA (25 martie)

Un număr de 12 tineri din
comuna Vladimirescu pășesc
pragul maturității, în luna
MARTIE 2016, aniversând cel
de-al 18-lea an de viață.
Primarul comunei dorește
ca acest moment al vieții lor
să le aducă bucurii, împlinirea
dorințelor și multă sănătate!

LA MULȚI ANI!

Informațiile ne-au fost furnizate prin amabilitatea Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor Vladimirescu.
ATENŢIE! Tinerii care împlinesc vârsta de 18 ani, au obligaţia să se prezinte la Serviciul de Buletine din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu,
deoarece vechiul act de identitate expiră odată cu împlinirea vârstei majoratului.
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