8 Aprilie 2016

DIN ACTUALITATE

S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Și dacă tot am fost în ultima perioadă la Cicir, vă vom reda,
cu bune și cu rele, tot ce am făcut aici. Iată două fotografii. Așa
arată, în general, astăzi Cicirul și Mândrulocul. Am ales două
exemple. Nu dau nume, că nu am avea spațiu câți merită lăudați.
Avem două poze mai jos, pe care le dăm ca exemplu pozitiv.
Exemplu de urmat! Vă mulțumesc, domnilor, oricine ați fi
Dumneavoastră! Sunteți de toată lauda! Exemplu de urmat!

*****
* Tot la Cicir. Stimați cetățeni, de când suntem împreună, la
Cicir am avut probleme cu terenul de pășunat și cu gunoaiele pe
care șoferii balastierelor le descarcă, aduse fiind din alte părți. Dar
pentru că trebuie spus adevărul și din sat se duc acolo până și
cocenii de porumb, după ce animalele au mâncat frunzele! Și se
mai duc munți de moloz și de gunoaie. Știu, nu toți fac această
treabă. Sunt puțini, dar strică merele din coș un singur măr stri‐
cat? Strică! Și un aspect care pe mine personal mă indispune și
anume: Nimeni nu‐i vede pe acești șoferi sau consăteni indisciplinați.
Oare de ce? Mi se spune veniți să vedeți. Mergem și întrebăm cine a
fost. Ni se spune: I‐am spus să nu arunce, dar m‐a înjurat. Eu nu vă
spun. Nu pot să‐mi fac ură cu consătenii mei. Nu‐i bine, dragii
mei! Nu‐i bine deloc. Acum facem curat. Peste tot. Cu mari efor‐
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Este bine să știți...

turi și cu mulți bani. Și vom finaliza, fiți siguri. Dar oare cât ține, ELIBERAREA CERTIFICATELOR
DE STARE CIVILĂ PIERDUTE,
dacă nu colaborăm?

SUSTRASE SAU DEGRADATE

*****
* Mai nou, am venit în întâmpinarea crescătorilor de bovine.
Vă mulțumesc, dragi proprietari de bovine, că m‐ați înțeles și că
ne‐am înțeles. Acolo unde este sinceritate, înțelegere și rațiune,
există și pace, respect și, mai ales, reușită și succes!
* Acum scriu cu litere mari: CRESĂTORII DE BOVINE DIN
LOCALITATEA CICIR AU ARENDAT SUPRAFAȚA DE PĂȘUNE
DIN CICIR DUPĂ CUM URMEAZĂ: de la domnul Culiță, cioba‐
nul pe lângă sat, în stânga drumului care intră în balastiera ICIM,
până la drumul la balastiera AGAT (VULPE), apoi pe lângă acest
drum, între el și Mureș, până la Vulpe. Nu fac referire la drumul
care a fost strada betonată, ci la cel care vine pe canal, pe lângă
Osttransport.
* ACEASTA SUPRAFATĂ ESTE ARENDATĂ PE 5 (CINCI)
ANI, CU TOATE DREPTURILE PRIVIND PE ARENDAȘ. Care.
spun din nou. sunt CRESCĂTORII DE BOVINE DIN CICIR. AU
ÎNCHEIAT CONTRACT, AU ACHITAT TAXA (COSTUL CON‐
TRACTULUI). Pe perioada de cinci ani arendașii vor exploata,
întreține și dispune asupra modului de exploatare.
* Atenționez ciobanii oilor că le este interzisă pășunatul pe
această suprafață. În cazul abuzurilor, se vor aplica prevederile
legale de sancționare.
A consemnat pentru dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN, primarul comunei

l Certificatele de naştere sau de căsătorie (pier‐
dute, sustrase, degradate), întocmite în baza acte‐
lor de stare civilă înregistrate de serviciul stare
civilă a COMUNEI VLADIMIRESCU se eliberează
numai titularilor actelor sau reprezentantilor legali
ai acestora (pentru copii cu vârsta până în 14 și
pentru copii cu vârsta cuprinsă între 14‐18 ani, care
nu au avut niciodată act de identitate, certificatul
de naștere se eliberează unuia dintre părinți), în
baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
l Certificatele de deces (pierdute, sustrase,
degradate) întocmite în baza actelor de stare civilă
înregistrate de serviciul stare civilă sector 4, se
eliberează membrilor familiei sau altor persoane
îndreptățite, în baza unei cereri, a actelor dovedi‐
toare privind rudenia și a actului de identitate al
solicitantului.
l Cetățenii ale căror acte de stare civilă au fost
înregistrate la primării din alte localități și nu se
pot deplasa personal, în vederea obținerii certifica‐
telor respective, pot depune personal o cerere la
serviciul de stare civilă pe teritoriul căruia au
domiciliul sau reședința (fapt ce rezultă din actul
de identitate prezentat), care va solicita primăriei
la care a fost înregistrat actul de stare civilă, trans‐
miterea prin poștă a certificatului solicitat, iar
după primire, acesta va fi înmânat personal solici‐
tantului.
l Cetățenilor români cu domiciliul în străinăta‐
te și cetățenilor străini ale căror acte de stare civilă
sunt înregistrate la serviciul stare civilă sector 4, li
se vor elibera certificate pe baza pașaportului.
l Cetățenii români ale căror acte de naștere sau
căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civi‐
lă sector 4, pot solicita eliberarea certificatului
respectiv și prin împuternicit, cu procură specială,
eliberată numai în vederea procurării certificatului
de stare civilă solicitat, autentificată în România de
un notar public, iar în străinătate de Oficiul
Consular Român din statul de domiciliu sau reșed‐
ință sau la notar cu apostila Convenției de la Haga
(titularii actelor aflați în situația prezentată mai
sus, care au împlinit vârsta de 14 ani vor da
procură în nume propriu).
l Dacă titularul actului și‐a schimbat numele
și/sau prenumele în străinătate, iar această mențiu‐
ne nu este înscrisă, la cerere se vor anexa foto‐copia
pașaportului și foto‐copia și traducerea documen‐
tului din care rezultă schimbarea de nume.
l Taxă extrajudiciară de timbru – 2 lei.

Duminică, 3 aprilie, la Casa de Cultură din localitatea Vladimirescu, în fața unei săli pline, primarul IOAN CRIȘAN a anunțat că va
candida pentru n nou mandat de primar. Acesta și‐a prezentat echipa de consilieri, care este mult întărită, actualii consilieri Popescu
Dumitru, Dinu Ioan, Moga Gheorghe și Pantoș Ioan s‐au retras, lăsându‐le locul celor tineri.
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