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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
lei/lunar per beneficiar.
* STIMAȚI PĂRINȚI, UZAȚI DE ACEST DREPT!
SCOPUL ESTE DUBLU: SĂ FIE AJUTATĂ FAMILIA
ȘI SĂ BENEFICIEZE COPILUL DE PREGĂTIRE
ȘCOLARĂ.
*****
* Și revenim
tot de curățenie,
dar la Cicir. La solicitarea părintelui
paroh Mureșan, din
Parohia Ortodoxă
Cicir, Primăria a
sărit în ajutor și a
toaletat copacii din
curtea
Bisericii.
Arată mai bine,
lumină mai multă
și, în plus - dacă nu
cel mai important nu se mai adună
frunze pe jgheaburile de scurgere,
evitându-se, astfel,
înfundarea scurgerilor și a scurgerii
apei pe pereți.
* Cel de pe
creangă nu-i primarul, nici măcar
părintele, ci este un
alpinist tânăr, curajos și săritor. Îi
mulțumim!
*****
* Stimați cetățeni, nu mai avem mult și intrăm în
Postul Mare. Unii dintre noi (cei de religie catolică) sunt
mai aproape de marea sărbătoare. Suntem creștini, indiferent de locașul în care ne închinăm Lui Dumnezeu.
Învierea Domnului nostru Isus Cristos este sărbătoarea
cea mai mare sau cea mai importantă, după nașterea
Lui, pentru creștinii din întreaga lume. Pentru români,
Sfintele Paști sunt deosebite: reunirea familiei, pacea,
bucuria, iubirea ne umple sufletul și inima.
* Administrația, Primarul și Consilierii Consiliului
Local, au aprobat alocarea unor sume de bani pentru
unitățile de cult din comuna noastră, cu scopul ca acestea să se primenească și să se pregătească în vederea
primirii tuturor fiilor lor de marea sărbătoare. Iată lista:
- Parohia ortodoxă nr.1 Vladimirescu.............. 4.000 lei
- Parohia ortodoxă nr.2 Vladimirescu.............. 4.000 lei
- Parohia ortodoxă Horia .............................. 4.000 lei
- Parohia ortodoxă Mândruloc ...................... 4.000 lei
- Parohia ortodoxă Cicir ................................ 7.000 lei
(suma este suplimentată pentru plata unor lucrări începute și neterminte; în semestrele 3 și 4 va primi diminuată cota).
- Biserica penticostală Vladimirescu .............. 7.000 lei
(situație similară cu Parohia Cicir, deoarece acum se reface acoperișul bisericii).
- Biserica Catolică Vladimirescu..................... 1.500 lei
- Biserica Greco-Catolică Vladimirescu........... 1.000 lei
- Biserica penticostală Mândruloc.................. 1.500 lei
- Biserica penticostală Horia.......................... 1.000 lei
- Biserica baptistă Vladimirescu..................... 1.500 lei
- Biserica baptistă Horia ............................... 1.000 lei
- Biserica baptistă Cicir ................................ 1.000 lei
TOTAL GENERAL ............................... 38.500 LEI
*****
* O știre cu care ne mândrim: Domnul Ministru
Secretar de Stat RAED ARAFAT ne felicită, pe
pagina sa de facebook, pentru deschiderea
Secției SMURD din Vladimirescu. Desigur, domnia
sa felicită subalternii ISU, paramedicii și Primăria
pentru spațiul pus la dispoziție.
*****
* Și mai avem vești bune. Prima: din ce în ce mai
mulți tineri aleg să-și sărbătorească nunta în Sala de
Festivități a Casei de Cultură din Vladimirescu. Aceștia
merită ca sala care îi găzduiește să corspundă viselor lor.

Noi ne străduim. Și promitem ca să vă prezentăm această sală. Va satisface toate exigențele tuturor. Un amănunt nu lipsit de importanță: ne bucurăm că tot mai
mulți cetățeni apelează la închirierea sălii. Pentru orice
fel de eveniment, vă invităm cu drag. Astăzi așa arată
(foto jos). Peste circa 25 de zile va fi altfel și vom reveni
cu imagini după finalizare.

ntâmplă nouă mai rar, dar dacă știm că-i bine suntem
mulțumiți și noi.

Școala din Mândruloc

*****

*****
* Trotuarul de pe strada Gării avansează. Sper să
fie util și să placă. Ne cerem scuze celor care am deranjat, dar va fi bine. Vă asigurăm de asta. Dacă au fost
tăiați arbuștii, au fost pentru confortul nostru și utilitatea
deplasării copiilor la școală, în primul rând. O precizare:
în această săptămână vom începe un trotuar la fel de
necesar și util pe strada nr. 3 din Cartierul Glocgovăț.
Sigur, și aici vom deranja pe unii dintre dumneavoastră,
solicitându-vă de altfel din timp să eliberați terenul. Nu
suntem fericiți că vă creem disconfort, dar proiectul se
va pune în practică, fără nici o excepție. Se pot muta
arbuștii ornamentali, se pot muta puieții de pruni, iar
acolo unde trebuie tăiați pomii, o vom face fără șovăire.

*****

Școala din Cicir

* La Cicir și
Mândruloc, la Școală, în urma multelor
ploi apa a staționat
unde nu trebuia. Adică
pe unde se deplasau
copiii și profesorii lor.
Doamnele învățătoare
ne-au sesizat, noi am
intervenit și acum
toată lumea-i mulțumită. Ba mai mult, am
primit mulțumiri de la
beneficiari. Ni se-

* La Mândruloc, în
stația de tramvai,
domnul Petre Dragoș
ne ajută. Locuind în
vecinătate,
adună
pungile pe care unii
dintre noi le aruncă...
pe lângă coșul de
gunoi! Dar pentru
mine este total de
neînțeles cum cineva
scoate sacul cu hârtii
din coș, golește gunoiul pe jos și... fură! Da,
fură sacul!!!! Pentru
20 de bani, cât costă
un sac! Apoi vântul
împrăștie gunoaiele, iar cei de la Salubritate refuză să le
adune (și asta pe drept), așa că situația se prezintă... așa
cum se vede în imaginea care însoțește acest subiect. Aici,
fotografia surprinde ce este pe lângă pista de biciclete, dar
același lucru se-ntâmplă și în stația de tramvai. Domnule
sau doamnă, dacă pot spune așa, veniți la Primărie, că vă
dă primarul saci, numai nu vă mai bateți joc de imaginea
localității!
*****
* În ultima lună
de zile, la sesizarea
dumneavoastră, stimați cetățeni, am
adunat 48 de câini comunitari (vagabonzi).
Solicitările Dumneavoastră, dragii mei,
privind câinii sunt
foarte justificate. Dar
trebuie să mă ajutați,
trăgându-i de mânecă pe cei care sunt posesori de animale
și lasă câinii pe stradă. Avem multe cazuri când ni se spune
Lasă-mi dom’le cânele, că-i al meu. Și cum primarul sau
vicele nu sunt prezenți de fiecare dată, cuvintele grele și
amenințările îi determină pe hingheri... să renunțe. Și tot
așa se repetă lucrurile.
*****
* Dumininică, 6 martie, am dăruit din suflet o floare
tuturor femeilor care au fost prezente la Biserică, indiferent
la care biserică. Am făcut-o din tot sufletul și cu toată dragostea. Vă respectăm și vă iubim pe toate, noi toți, cei din
Primărie. Cu primaru-n frunte. Ce s-a întâmplat la Casa de
Cultură, aflați în pagina a IV-a, în acest număr de ziar.
*****
* Mulți cetățeni au reacționat la diferitele afirmații cu
iz politic, rostite de către cei care doresc să candieze pe
funcții politice. Domniile lor doresc să dea replici. Domnilor,
indiferent ce doriți să scrieți în aceste articole, ziarul nostru
nu publică afirmații cu tentă politică. Așa am făcut în cei
peste zece ani de la apariție, așa vom face. Ne crem scuze,
dar asta este!
A consemnat pentru dumneavoastră,
primar IOAN CRIȘAN
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