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DIN ACTUALITATE

Raportul de activitate al consilierului local
SAS BUJOR, pe anul 2015
Dețin calitatea de consilier local din partea
Partidului Național Liberal, câștigată la
alegerile locale din anul 2012, când am depus
jurământul de a respecta Constituția și legile
țării, de a face cu bună credință tot ceea ce stă
în puterea și priceperea mea pentru binele
locuitorilor comunei Vladimirescu, asa cum
am făcut‐o și pe parcursul celor șase mandate
pe care le voi încheia în acest an.
În temeiul art.51, alin.(4) din Legea
215/2001, cu privire la administrația publică
locală, modificată, prin intermediul acestui
raport de activitate aduc la cunoștința cetățe‐
nilor activitatea de consilier desfășurată în
Consiliul Local al comunei Vladimirescu. În
desfășurarea activității mele, am avut în
vedere și Statutul aleșilor locali, prevăzut de
Legea 393/2004, modificată, precum și
Regulamentul de Organizare și Funcționare
a Consiliului Local.
Comisia de specialitate în care îmi des‐
fășor activitatea și pe care o conduc în calitate
de Președinte, este Comisia Juridică, Ordine
Publică,
Sănătate,
Protecție
Civilă,
Învățământ și Sport.
În cadrul ședintelor de plen, ordinare și
extraordinare, întrunite de Consiliul Local
Vladimirescu, am luat parte și am votat la
toate proiectele de hotărâri expuse. Vizând
interesul cetățeanului, am avut și abțineri.
Am încercat să identific nevoile comunei, pri‐

oritățile, problemele cu care se confruntă
cetățenii, indiferent de natura lor, probleme
pe care le‐am adus la cunoștinta Executivului
și am urmărit rezolvarea lor, acolo unde era
cazul.
Pentru fiecare ședință de comisie sau de
plen a Consiliului Local, am luat la cunoșt‐
ință Ordinea de Zi, am studiat amănunțit
proiectele propuse, iar în cadrul Comisiei am
dezbătut problemele supuse avizării
Comisiei, solicitând, în anumite situații,
explicații și detalii de la factorii responsabili
din cadrul Primăriei sau inițiatorii de
proiecte de hotărâre. În luările de cuvânt pe
care le‐am avut, atât în plen, cât și în comisii,
am încercat să sensibilizez membrii
autorității executive din Primărie, cu privire
la necesitatea respectării prevederilor legale.
Apreciez că atât eu, cât și ceilalți colegi au
folosit un limbaj adecvat, într‐o admosferă
prielnică de lucru, potrivită demnității pub‐
lice pe care ne‐am asumat‐o.
Am avut o permanentă legătură cu
cetățenii, prilej cu care am discutat despre
prioritățile și așteptările lor, încercand să fiu
fidel susținător al cerințelor și opiniilor
adresate Consiliului Local, dar și un mesager
al deciziilor adoptate în Consiliul Local. Din
păcate, am constatat că cetățenii nu au înțeles
foarte bine ce înseamnă procesul democratic
de luare a deciziilor, participarea acestora la

discuții în plenul Consiliului, a lăsat de
dorit.
Pot informa cetățenii că pe parcursul celor
24 de ani de când sunt consilier local pe lista
aceluiași partid (P.N.L.), am căutat să separ
munca de administrație locală de cea politică,
desfășurată cu precădere și mai acut în cam‐
paniile electorale, cu toate “picanteriile”
specifice. NU văd motiv de supărare din
partea mai tinerilor adversari politici, dacă
eu în anul 1991, împreună cu 16 colegi am
fondat Organizatia P.N.L. Vladimirescu, am
fost președintele acesteia pe toată perioada
de existență a vechiului P.N.L. și am rămas
fidel până astăzi. Adresez, pe această cale, o
provocare tinerilor candidați să mă
depășească pe viitor.
Primarul comunei, Crișan Ioan, prin
raportul său a informat foarte bine asupra
tuturor obiectivelor realizate și prezentate la
timpul respectiv, asupra cărora, din lipsă de
spațiu, nu cred că este necesar să mai
revenim, fiecare le vedem și le putem apre‐
cia.
Pe viitor, mă gândesc cum să găsesc cele
mai bune soluții să stimulez comunitatea,
pentru o mai bună colaborare și o implicare
susținută a cetățenilor din comună în acțiu‐
nile gospodărești și în treburile publice ce
cad în competența Consiliului Local.
Consilier local, SAS BUJOR

ZIUA JANDARMERIEI ROMÂNE
La 3 aprilie 2016 s‐au împlinit 166 de ani de la
înființarea Jandarmeriei Române
La 3 aprilie 1850, GRIGORE ALE‐
XANDRU GHICA, Domnul Moldovei
(1849‐1853), a semnat actul de înființare a
jandarmeriei: Legiuirea pentru reformarea
Corpului slujitorilor în jandarmi, pe care a
comunicat‐o Divanului Obștesc și
Sfatului Ocârmuitor. Acest document
prevedea că Regimentul de jandarmi din
Moldova se împarte în două subdiviziuni,
fiecare având zona de responsabilitate for‐
mată din câte șase ținuturi (județe), la fie‐
care ținut fiind repartizată câte o companie

de jandarmi, la care se adăuga câte o com‐
panie la Isprăvnicia Iașului și la Poliția
Capitalei, în total, 14 companii de jandarmi
ce totalizau un efectiv de 1.433 de jandarmi
călări și pedeștri.
Domnul Moldovei deschisese, la 17 feb‐
ruarie 1850, prima adunare a Divanului
Obștesc, iar la 25 februarie 1850 a solicitat
Divanului, printr‐un Opis, să ia în discuție
proiectul pentru reformarea Corpului Sluji‐
torilor. Divanul Obștesc a votat această
legiuire la 12 martie. Legiuirea promulgată

de Grigore Alexandru Ghica a constituit
actul de naștere al acestei arme, căruia i‐a
dat statut juridic, i‐a definit atribuțiile,
principiile de organizare și funcționare,
constituind fundamentul teoriei și practicii
de‐a lungul existenței sale.
Misiunile principale ale Jandarmeriei
Române sunt: asigurarea și restabilirea
ordinii publice, transportul și paza valorilor,
bunurilor și materialelor periculoase, dar și
paza și apărarea obiectivelor de importanță
deosebită.

Cadre militare de la unitatea din Vladimirescu al Inspectoratului de Jandarmi al Județului Arad
foto: arhiva ziarului local de Vladimirescu

MICA PUBLICITATE
298@ Vând 2 parcele de teren, în Vladi‐
mirescu; tel. 0730‐333.161.
298@ Vând bicicletă de damă; tel. 0758‐295.953.
298@ Caut să închiriez casă mică (2 sau 3
camere) în Vladimirescu sau Horia; tel. 0745‐
210.268.
298@ Vând garsonieră în Vladimirescu, Bloc
G36, ap.7; tel. 0753‐898.895.
298@ Vând prepelițe ouătoare, cuști pentru
prepelițe, ouă pentru tratament sau consum și
carne de prepeliță (proaspătă); tel. 0742‐132.230.
298@ Vând casă cu etaj, 6 camere, 2 băi, 2 bu‐
cătării, 2 șpaițuri, spațiu comercial (40 mp), gră‐
dină, terasă, pivniță, 1.540 mp, canalizare, apă,
curent trifazic, gaz, disponibilă imediat, la preț
avantajos, loc. Vladimirescu, str. Progresului
108/A; tel. 0728‐829.535 sau 0257/514.749.
298@ Vând: aparat de sudură, pompă
hidraulică, pistoane tractor U650, televizoare
(Germania), presă struguri, cântar de tip vechi
(200 kg), cuști pentru iepuri (etajate), canapele
extensibile, mască chiuvetă, colțar de bucătărie,
mobilă din Germania (dormitoare și sufragerii),
baluștri pentru terase, scări din beton, calorifere
din Germania (diferite dimensiuni); tel. 0740‐
038.226.
297@ Vând loc de casă de 1.000 mp, în Horia, cu
proiect și fundație turnată, gard împrejmuitor,
pomi fructiferi pe rod, fântână mică (110 mm),
apă trasă în grădină, gaz și curent la stradă; tel.
0720‐539.579.
297@ Închiriez ap. 1 cameră, de 42 mp (zona
Selgros, bloc nou), mobilat și echipat cu electro‐
casnice, inclusiv aer condiționat; tel. 0747‐051.840.
297@ Vând: frigider auto (12V), geantă frig
voiaj (cu agent frig), piscină (3 metri), geantă
diplomat, prețuri negociabile, la vedere; tel.
0257/338.540.
297@ Vând: vană de baie (170 cm) din tablă
smălțuită, mască de chiuvetă pentru bucătărie,
chiuvete de bucătărie (cu 1 sau 2 cuve), chiuvete
de baie (mai multe dimensiuni), dulăpioare sus‐
pendate sau sub chiuvetă (pentru baie), suporturi
de prosoape, alte accesorii pentru baie și diferite
covoare; tel. 0740‐032.719.
296@ Vând pom daﬁn și capre cu iezi; tel. 0751‐
033.359.
296@ Vând bicicletă și mașină de spălat
automată; tel. 0758‐295.953.
296@ Vând 35 mp parchet de fag (la mâna a
doua); tel. 0733‐013.668.
296@ Vând: 2 arzătoare automate pe gaz (pen‐
tru teracote), un instant pe gaz, încălzitor pe gaz,
radiator electric cu ulei (9 elemenți), toate folosite
și în stare de funcționare, cu prețul la vedere; tel.
0720‐952.602.
296@ Vând casă mică (gaz, curent, canalizare în
curte), cu grădină de 2.800 mp, în Vladimirescu,
str. V. Țepeș; tel. 0257/267.491 sau 0740‐962.312.
298@ EXECUT diferite lucrări de confecții
metalice de orice tip: porți, garduri, terase și
balustrade; tel. 0722‐587.943.
298@ TRANSPORT moloz, balast, nisip și
lemne; tel. 0743‐939.748.
298@ TRACTĂRI AUTO la cele mai mici
prețuri; tel. 0742‐132.230.
298@ EXECUT diferite lucrări de confecții lem‐
noase de orice tip: terase, mese pentru baruri,
porți, garduri, copertine; tel. 0746‐961.532.
298@ TRANSPORT: nisip, balast, lemne; tel.
0740‐985.310.
298@ OFER servicii de reparații radio‐TV; tel.
0745‐210.268.
298@ TRANSPORT materiale de construcție
(nisip, balast) și lemne de foc; tel. 0724‐266.318
sau 0745‐216.984.
298@ TRANSPORT nisip, sort, lemne de foc,
mobile diverse; tel. 0742‐132.230.
296@ EXECUT lucrări de întreținere gazon:
scariﬁcare, aerisire, fertilizare, stropiri; tel. 0740‐
183.395.
296@ S‐A DESCHIS MAGAZIN SECOND‐
HAND, lângă Poșta Vladimirescu, pe str. Pro‐
gresului, cu programul 9‐17 (luni‐vineri) și 9‐13
(sâmbătă).
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