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S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* A trecut o perioadă apreciabilă de când Biroul de
Poliție al comunei Vladimirescu nu a mai trimis spre
publicare evenimente neplăcute produse în comunita‐
te. Concluzia: Poliția își face datoria și previne produ‐
cerea acestora.
* În acest număr, reproducem adresa semnată de
șef Biroului de Poliție, subcomisar Alin Drăgan, prin
care ne sesizează spre publicare unele aspecte din
activitate:
Lucrătorii Poliției Comunale Vladimirescu au iden‐
tificat un vărbat, bănuit de comiterea a două furturi
de pe raza comunei Vladimirescu. În urma cercetări‐
lor efectuate, s‐a stabilit că un bărbat de 51 de ani, din
comuna Vladimirescu, a fost cel care în cursul lunii
decembrie 2015 a pătruns prin efracție, pe timp de
noapte, într‐o locuință pe raza aceleiași localități, de
unde a sustras feroneria ușilor și alte bunuri, în valoa‐
re aproximativă de 1.000 lei. De asemenea, în urma
extinderii cercetărilor, s‐a stabilit că la data de 5 ianua‐
rie 2016, bărbatul ar fi pătruns într‐o altă locuință lăsa‐
tă neasigurată, de unde a sustras mai multe haine și
scule. În ambele cazuri, prejudiciul cauzat a fost recu‐
perat, bărbațul fiind reținut de polițiști pe baza
Ordonanței de Reținere, sub aspectul săvârțirii infra‐
cțiunilor de furt calificat.
Cel în cauză a fost prezentat magistraților de la
Judecătoria Arad, care au emis pe numele său mandat
de aerstare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
În data de 18 martie 2016, a fost depistat în trafic un
bărbat de 44 de ani, din Vladimirescu, în timp ce a
condus un autoturism pe străzile din comună, fiind
sub influența băuturilor alcoolice, iar în urma verifică‐
rilor s‐a stabilit că autoturismul respectiv nu era
înmatriculat în circulație.
În data de 20 martie 2016 a fost depistat în trafic un
bărbat de 31 de ani, din comuna Vladimirescu, în timp
ce a condus un autoturism pe străzile din comuna
Vladimirescu, fără a deține permis de conducere pen‐
tru nici o categorie, iar în urma verificărilor s‐a stabi‐
lit că respectivul autoturism nu era înmatriculat în cir‐
culație.
*****
* Și pentru că suntem la adrese trimise ziarului
nostru, mă văd nevoit să publicăm și adresa doamnei
din Horia, care ca cetățean își exprimă unele păreri și
dorințe. Precizez faptul că NU facem polemici politi‐
ce, însă propunerile doamnei le‐am reținut și voi ține
seama de acestea. Precizez că doamna nu candidează
pentru vreo funcție politică:
ÎN ATENțIA VIITORILOR CONSILIERI,
CARE SPERĂM CĂ VOR FI CUM TREBUIE
ÎN COMUNA NOASTRĂ
Constatăm cu dezamăgire și amărăciune că nici
după 26 de ani de când am zis că lucrurile se vor așeza
pe făgaș normal și că totul va fi bine, timpul a trecut,
luând o parte din speranțele noastre și ne întrebăm cât
va mai dura această învălmășeală de personaje care se
cred atotștiutori, cu mari idealuri și promisiuni doar
în vorbe, că faptele sunt departe de a fi puse în practi‐
că.
Mă rezum pe plan local, din 4 în 4 ani ne vizitează
persoane care ne țin prelegeri de ce trebuie făcut și ce
vor face ca noi cetățenii să fim mulțumiți de ei. Se
vede fățărnicia pe chipul lor și incopetența, prin vor‐
bele pe care le rostesc. Și totuși, nu se ține cont de noi,
ci de poziția pe care o au pe listele făcute de către for‐
mațiunile politice. Suntem conștienți de faptul că
aceste persoane, pentru a candida, trebuie să aibă în
spate o susținere politică din partea unui partid, dar
asta nu ar trebui să ne împiedice pe noi, votanții, de‐a
ne alege omul ca persoană publică după felul de a fi:
un bun gospodar, un om chibzuit în a administra
banii publici, să dea dovadă de corectitudine și de
încredere de sine că la sfârșitul mandatului de 4 ani,

când vine să se întâlnească cu noi, să îl primim cu
drag, nu doar la poartă, ci și să‐l poftim în casă și să‐l
omenim cum se cuvine.
Sunt prea puțini astfel de oameni care se pot numi
“oameni” și care merită să fie puși în fruntea comuni‐
tății. Nu spun că noi suntem perfecți și corecți, că doar
oameni suntem toți, dar de la cei care vor să fie cu frâ‐
iele în mână, la conducere și mai ales în a gestiona
bugetul local, avem pretenția de a fi pentru noi și pen‐
tru inetresele noastre, nu pentru interesele personale
sau de grup.
Am întâlnit pe parcursul acestor ani fel de fel de
persoane, care ajunși în funcții de consilieri locali, au
uitat de restul comunității și fără pic de rușine și de
bun‐simț, făceau averi fabuloase, prin a‐și atribui tere‐
nuri, case și alte foloase necuvenite din banii publici,
iar noi rămânem cu promisiunile electorale și mințiți
pe față. De aceea spun că măcar acum să fim prudenți
și să triem din amalgamul de persoane puse pe liste
de alegători, ca să nu mai fie atsfel de elemente de care
să ne fie rușine nouă de rușinea lor.
Vedem că a început campania electorală pe la colț
de stradă, prin birturi, la un pahar de vorbă, unde se
dau rotunzi și mari șmecheri, că ei fac și dreg în sat, că
au spatele susținut de o persoane sus‐puse, că au
influențe în instituții la județ și capitală. Dar trebuie să
fim prudenți și să le tăiem din elan, pentru a nu putea
ajunge unde își doresc.
Scriu aceste rânduri, având în față publicația locală,
unde, ca de fiecare dată, domnul primar Crișan Ioan,
căruia îi purtăm respect și apreciere, ne spune despre
cele făcute în mandatul dumnealui, lucruri vizibile și
palpabile, nu vorbe în vânt. Și despre multe alte tre‐
buri, care trebuiesc făcute în decursul timpului viitor,
sunt toate bine primite de noi, cei care i‐am dat girul
și îl vom da pentru încă 4 ani, pentru a fi edilul nos‐
tru, al celor din comuna Vladimirescu și a satelor afe‐
rente: Mândruloc, Cicir și Horia.
Am lăsat Horia la urmă, deoarece sunt locuitor al
satului Horia și vin cu propunerea ca pe viitor să se
țină cont de următoarele priorități pentru satul nos‐
tru:
1. Amenajarea pieței, prin betonarea suprafeței pe
care se vor amplasa mese, care, la rândul lor, să fie
protejate de o copertină.
2. Amenajarea parcului din curtea Școlii, prin toale‐
tarea pomilor, suplimentarea cu leagăne și betonarea
unei alei pentru copiii care vor dori să se dea cu role‐
le și cu bicicletele.
3. Să se ia în calcul înființarea Grădiniței cu
Program Prelungit, prin realizarea acestui proiect
venind în ajutorul părinților tineri, care să meargă
liniștiți la serviciu, știind că copiii lor sunt în digura‐
nță, hrăniți și îngrijiți. Acest lucru fiind benefic copii‐
lor, pentru că nu vor mai fi nevoiți să facă naveta până
ajung la liceu și ne vom păstra școala și grădinița, care
au din ce în ce mai puțini copii și există riscul desfii‐
nțării acestora. Legat de copii, este și faptul că nu
avem marcate trecerile pentru pietoni în localitate,
astfel că există riscul foarte mare de producere a acci‐
dentelor de circulație.
4. Persoanele în vârstă au și ei dorința ‐ și care cre‐
dem că se poate realiza ‐ de a se amenaja un spațiu al
lor pe timpul zilei, unde să se poată întâlni la o vorbă,
pentru a‐și umple golul singurătății, acest loc putând
fi în curtea Grădiniței, cu intrare din strada laterală,
unde există posibilitatea de racordare la apă și căldu‐
ră.
Cu speranța că cele așternute pe hârtie vor fi bine
analizate și cu mare atenție, măcar în acest an electo‐
ral, să alegem pe cei buni din cei mai buni, pentru a fi
în locurile din care să ne reprezinte cu cinste și cu
onoare.
Doresc tuturor cetățenilor comunei sănătate, pros‐

peritate și, mai ales, înțelepciune, să fim buni, respec‐
tuoși și să ne apreciem unii pe alții.
Cu respect și Doamne‐Ajută,
I.P. din Horia
*****
* Am mai făcut un pas privind finalizarea asfaltării
pe strada Vasile Milea. Racordurile la conducta de apă
de pe str. Gării cu str. Vasile Milea, au fost finalizate,
permițându‐ne asfaltarea.

*****
* A mai fost finalizată asfaltarea străzii Iancu
Jianu. Nu‐i cu borduri, ca‐n vremea tovarășilor (când
era singura asfaltată din toată comuna), dar eu zic că
locuitorii ei sunt mulțumiți.
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