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S‐au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...

Colectivul redacției urează tuturor cititorilor Sărbători Fericite și Liniștite!
Sărbătorile primăverii le întâmpinăm cu multă dra‐
goste și cu activitate pe măsura importanței momentu‐
lui. Așa că trecem la treabă.
* După cum cu‐
noașteți, în comu‐
na noastră ‐ fru‐
moasă și binecu‐
vântată de Dum‐
nezeu ‐ are sediul o
Fundație, tot de
Dumnezeu Binecu‐
vântată. Și ca și tot
cei ai LUI, au suflet
curat și de Săr‐
bători DĂRUIESC.
Fundația “ANTI‐
OHIA” din Vladi‐
mirescu dăruiește
de aproape 10 (ze‐
ce!) ani, atât de
Paști, cât și de Cră‐
ciun. Dăruiește ce‐
lor care au nevoie
de dar. Face sărbătoare, acolo unde sărbătoarea este mai
modestă. Domniile lor, oamenii care conduc această fun‐
dație, sunt atât binevoitori, cât nici nu cunoaștem.
* Nu doresc reclamă, nu doresc osanale prin publicita‐
te. Acești oameni sunt fericiți că pot dărui. Și acum, de
Sfintele Paști, am primit de la dânșii pachete pentru cei
care au nevoie de ele. O precizare, însă, trebuie să fac.
Numărul pachetelor nu este egal cu numărul... solicita‐
nților. Așa apar discuții. Dacă, totuși, există situații unde
este absolut necesar, stimați cetățeni vă rog sunați la
Primărie. Dar cu responsabilitate. Noi avem grijă să răs‐
pundem cu plăcere. Cât timp se poate, se poate. Cându‐
i gata‐i.
*****
* Lucrările la trotuarul cu acces în cartierul Glogovăț
au avansat. Are 1,5 metri lățime, este din pavele și sun‐
tem siguri că a fost necesar și oportun să‐l construim.
Cine vrea să‐l utilizeze ca pistă pentru biciclete, noi nu
ne supărăm. Nici nu‐l amendăm. Dar îl rugăm să fie
atent cu pietonii, deoarece aceștia au întâietate.

*****
* La Horia am făcut curățenie. Mare. Pe izlaz, lângă
localitate, spre Cimitir. Dragi cetățeni, doresc să vă rea‐
mintesc că firma “Polaris”, cu care lucrăm are tarife și
pentru transportul molozului sau betoanelor. Nu sunt
mai scumpe decât plătiți la alt transportator. Apelați cu
încredere la “Polaris”. Stricăm aspectul localităților
noastre și deranjăm locuitorii din zonă. Vă rog mult!
Acum am făcut curățenie. Mulțumim pe această cale
conducerii Școlii Gimnaziale, care a dat o mână de aju‐
tor!

*****
* De parcă nu am fi avut noi de lucru, unii oameni
(fără gândire!!) au crezut că se poate circula cu macara
de 24 de tone... pe pista de biciclete care leagă
Vladimirescu de Arad! Iată ce au făcut. Plătesc, e adevă‐
rat, dar numai de plata lor nu era nevoie. Acum reparăm
și ne cerem scuze pentru deranjul dumneavoastră, sti‐
mați bicicliști!

*****
* “Școala altfel” este o activitate care place tot mai
mult elevilor. Dar și dascălilor sau părinților. Deci, este
utilă această latură a școlii.

LA ANIVERSAREA MAJORATULUI !
HUțANU ROBERT‐DANIEL și MARTOCEAN MIHAELA (1 mai), VIțELARU
ALEXANDRU‐CODRUț (9 mai), IOAN‐EMANUEL EMIL‐CORNEL (10 mai), IANC
SERGIU‐IONUț (13 mai), CĂUCEAN ROXANA‐ANDREEA (14 mai), AUGUSTINOV
TOBIAS (16 mai), KOCSIS ANDREI (21 mai), CRIȘAN ADELA (24 mai), ZAMFIR
FLORINA (30 mai)

Un număr de 10 tineri din co‐
muna Vladimirescu pășesc pragul
maturității, în luna MAI 2016, ani‐
versând 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.
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