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CASĂ DE
PIATRĂ

S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Și încă două străzi, una din Vladimirescu, iar cealaltă din
Cicir, care, până nu demult, nu erau locuite, le‐am pietruit.
Stimați locatari, știu că doriți și asfalt. De acord, vă înțeleg,
numai să se mai taseze pietruirea.

și apa sunt branșate la rețeaua construită de Primărie. Vă asi‐
gur de tot respectul meu și vă rog nu vă revărsați supărarea
pe primar. Poate ați greșit și Dvs., uitându‐vă la preț, nu știu!
*****
* S‐a întâmplat la Casa de Cultură. S‐a‐ntâmplat ca
Biserica Baptistă din Vladimirescu să organizeze o seară a
femeilor. La data de 18 martie 2016. Nota 10, domnule pastor,
pentru organizare! Am fost și eu, primarul. Cu soția. Mi s‐a
dat voie, de altfel oricine a dorit, a fost bine primit, fie bărbat,
fie femeie. Tema discuției: Femeia în viață, în familie, la ser‐
viciu. Un lector de excepție, doamna Lidia Șchiopu. Toți cei
prezenți și trebuie spus în sală au fost puține locuri libere, au
plecat mai bogați sufletește și, desigur, cu învățăminte deose‐
bite pentru viața de zi cu zi. Felicitări și mai așteptăm aseme‐
nea inițiative!

Ciobanu Petru &
Jurchela Diana‐Ramona
Strada din localitatea Cicir

Strada din localitatea Vladimirescu

*****
* Am primit o sesizare de trei pagini, de la un grup de
locuitori ai Cartierului Privat din Mândruloc. Cu tot respectul,
stimați semnatari, trebuie să vă întreb cum și Dumneavoastră mă
întrebați scris: Atunci când ați cumpărat teren ca loc de casă
de la dezvoltatorul pe care astăzi îl criticați și ne cereți să vă
rezolvăm problemele, ați cerut vreo informație de la prima‐
rul pe care‐l trageți tare de urechi? V‐ați informat ce și cum
stă situația? Ați venit să vedeți ce documentație a depus la
Primărie, dezvoltatorul care v‐a vândut acel loc de casă?
Aveți pe contractul între părți și Primăria sau Consiliul
Local?
* Vă înțeleg situația și nu sunteți singurii, dar legea nu îmi
dă voie să investesc într‐un domeniu privat. Vă voi răspunde
și în scris, pentru că sunt multe lucruri de lămurit. Vă înțeleg
frustrarea, dar nu pot face prea multe, deși energia electrică

*****
* Tot la Casa de Cultură din Vladimirescu, pe data de 23
Martie 2016, cultul Martorii lui Iehova au avut un eveniment
de credință. Au fost invitați mulți cetățeni ai comunei. Și pri‐
marul a fost invitat. Regret că evenimentul s‐a suprapus cu o
invitație la o televiziune arădeană. Sunt mulțumit, însă, că
sala a fost din nou plină. Au fost prezenți oameni aparținând
mai multor credințe. Și s‐au bucurat împreună. Deci, încă o
dată nota 10 pentru comunitatea noastră!
*****
* Au sosit lămpile
pentru stâlpii de ilu‐
minat public. Nu‐
mărul lor: 1.300 de
bucăți. Nu spun
nimic acum. Monta‐
tul lor durează două
luni. Cred că de
Sărbătorile Pascale
vom avea puțin mai
multă lumină pe
străzi. Bineînțeles,
nu am vorbit de Lu‐
mina Sfântă, pe care
o luăm de la părinții
parohi ai comunității
și o păstrăm în suflet!
A consemnat pentru Dumneavoastră,
primarul comunei,
IOAN CRIȘAN

Mihai David &
Cuc Adriana

Sala are capacitatea de 150 locuri și
beneficiază de o bucătărie modernă,
dotată cu aparatură performantă.
ACCES ȘI PARCARE AUTO
Rezervări și informații suplimentare, la telefonul:

LA ANIVERSAREA MAJORATULUI !
DAVID DORIAN‐ALEXANDRU (2 aprilie), BURCĂ‐MICU NICOLE‐CEZARA (8
aprilie), LAZEA COSMIN‐NICOLAIE (10 aprilie), SAVIN COSMIN‐ALEXANDRU (11
aprilie), TUNS MIHAELA‐ADRIANA (13 aprilie), BUBURUZAN SERGIU‐CORNEL (14
aprilie), TURCILĂ EMANUEL‐CRISTIAN (19 aprilie), MAVRICHE MARIANA‐ELENA
(21 aprilie), MATEȘ GHEORGHE‐SILVERIUS (23 aprilie), TORCHET ILINCA (24
aprilie), PETER ALEXANDRU (28 aprilie), POPA AUREL‐ANDREI (29 aprilie)

0748.82.02.19
Un număr de 12 tineri din co‐
muna Vladimirescu pășesc pra‐
gul maturității, în luna APRILIE
2016, aniversând cel de‐al 18‐lea
an de viață.
Primarul comunei dorește ca
acest moment al vieții lor să le
aducă bucurii, împlinirea dorin‐
țelor 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.

e‐mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oﬁcial

