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Casă
de piatră

Dispoziția nr. 157 din 4 mai 2016
Cu privire la delimitarea și numerotarea secţiilor de votare pentru alegerea
autorităților administrației publice locale din ziua de duminică, 5 iunie 2016
în comuna VLADIMIRESCU ‐ Circumscripţia comunală nr.73
Primarul comunei Vladimirescu, județul Arad
VĂZÂND:
‐ adresa nr.4225/26.04.2016 a Instituţiei
Prefectului Judeţului Arad
AVÂND ÎN VEDERE
‐ prevederile art.20 alin.(5) și art.120 din Legea
nr.208/2015, privind alegerea Senatului și a
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
și funcționarea Autorității Electorale Permanente;
‐ prevederile art.13 din Legea nr.115/2015, pentru
alegerea autorităților administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice
locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea şi
completarea Legii nr.393/2004, privind Statutul
aleșilor locali;
‐ Hotărârea A.E.P. nr.16/16.04.2016, privind con‐
diţiile de aducere la cunoștință publică a delimită‐
rii și a numerotării secțiilor de votare din țară, pre‐
cum și a sediilor acestora.
În temeiul art.68 alin.(1) din Legea 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată:
DISPUNE:
Art.1. În vederea organizării și desfăşurării ale‐
gerilor locale din data de 05.06.2016, se delimitează
și numerotează secţiile de votare de pe raza
comunei Vladimirescu ‐ Circumscripţia comunală
nr.73, după cum urmează:
‐ Secția de votare nr. 415 (la Școala Primară din
localitatea Mândruloc), în localitatea Mândruloc

nr. 267, cu toate numerele de casă arondate pe raza
localității Mândruloc.
‐ Secția de votare nr. 416 (la Școala Primară din
localitatea Cicir), în localitatea Cicir nr. 242, cu
toate numerele de casă arondate pe raza localității
Cicir.
‐ Secția de votare nr. 417 (la Casa Tineretului, în
curtea interioară a Căminului Cultural
Vladimirescu), în localitatea Vladimirescu, str.
Ştefan cel Mare nr. 5, cu următoarele străzi aron‐
date: Abatorului, Alexandria, Augusta, Avram
Iancu, Cassia, Cezara, Fausta, Flavia, Fortuna,
Gemina, Helena, Helis, Improprietăriților, Iulia,
Iustina, Malena, Minerva, Mureș, Nicolae Bălcescu,
Popa Șapcă, Progresului, Reformei, Salciei, Ștefan
Octavian Iosif, Ulpia, Umbria.
‐ Secția de votare nr. 418 (la sediul Primăriei
comunei
Vladimirescu),
în
localitatea
Vladimirescu, str. Revoluției nr. 4, cu următoarele
străzi arondate: Bloc Canton Silvic nr.24, Bloc
Canton Silvic, Piața Bisericii, Cloșca, Crișan,
Eroilor, Fermei, Gheorghe Doja, Horia, Inului, Ioan
Vodă, Libertății, Nucului, Octavian Goga,
Revoluției, Ștefan Cel Mare, Vlad Țepeș.
‐ Secția de votare nr. 419 (la Centrul de Zi pentru
Vârstnici
Vladimirescu),
în
localitatea
Vladimirescu, str. General Vasile Milea nr. 64, cu
următoarele străzi arondate: Străzile de la nr.1 la
nr.17 din Cartierul Glogovăț, Amsterdam, Atena,

Berlin, Bisericii, Bruxelles, București, Câmpului,
Chimiei, Cuza Vodă, Florilor, I.C. Frimu, General
Vasile Milea, Iancu Jianu, Ion Luca Caragiale,
Londra, Madrid, Magnoliei, Narciselor, Orhideelor,
Paris, Praga, Roma, Rotterdam, Rozelor,
Tineretului, Vasile Roaită, Viena.
‐ Secția de votare nr. 420 (la Şcoala Gimnazială
cu clasele I‐VIII Vladimirescu), în localitatea
Vladimirescu, str. Gării nr. 59, cu următoarele
străzi arondate: Bloc Canton 622, Bloc Canton CFR,
Bloc CFR Glogovăț, Bloc B11, Bloc CFR, Bloc
Canton CFR, 22 Decembrie, Filimon Sârbu, Gării,
Ghioceilor, Grădinilor, Intrândurile Favelas, Mihail
Eminescu, Aleea Pompierilor, Prieteniei, Ioan
Slavici, Toporașilor, Piața Victoriei.
‐ Secția de votare nr. 421 (la Școala Gimnazială
Horia), în localitatea Horia nr. 253, cu următoarele
numere de casă arondate localității Horia: de la nr.
1 la nr. 320.
‐ Secția de votare nr. 422 (la Clădirea nouă taxe
şi impozite Horia), în localitatea Horia nr.524, cu
următoarele numere de casă arondate localității
Horia: de la nr. 321 la nr. 848.
Prezenta dispoziție se comunică cu: locuitorii
comunei Vladimirescu (prin afișare la sediul
Primăriei și prin publicarea în ziarul local);
Instituţia Prefectului județului Arad.
Primar,
Secretar juridic,
IOAN CRIȘAN
OVIDIU TANASĂ

De la Serviciul Public Comunitar Local pentru Evidența Persoanelor

C.S. GLOGOVĂȚ 2013 În atenția cetățenilor!
OFERĂ

SPRE ÎNCHIRIERE

TERENUL SINTETIC
DE LA BAZA SPORTIVĂ
DIN VLADIMIRESCU
LA PREȚUL DE

80 LEI/ORĂ.

Terenul beneﬁciază de o suprafață de joc
modernă și instalație de nocturnă.
Se oferă acces la facilitățile
Bazei Sportive.
Pentru cei interesați, programarea
se face la telefonul:

0743 14 47 35

În considerarea cadrului legislativ în
vigoare, pe linie de evidență a persoa‐
nelor, cetățeanului român îi revine
obligația de a deține un act de identi‐
tate valabil, drept pentru care titularul
va solicita Serviciului Local de
Evidență a Persoanelor de la locul de
domiciliu, eliberarea unui nou docu‐
ment:
‐ cu minim 15 zile și maxim 180 de
zile înainte de expirarea termenului de
valabilitate al actului de identitate,
respectiv în termen de 15 zile de la
împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul
eliberării primului act de identitate ori
ca urmare a producerii unor modificări
privind schimbarea numelui, schimba‐
rea domiciliului, pierdere, etc.
Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Arad face un apel către toți
cetpțenii, pentru a verifica periodic ter‐
menul de valabilitate al actelor de iden‐
titate, în vederea evitării situațiilor
neplăcute în care pot deveni contrave‐
nienți la prevederile legii și sancționați
contravențional cu amendă cuprinsă
între 40 și 80 de lei.

Documentele pe care cetățenii trebuie
să le prezinte în susținerea cererii pen‐
tru eliberarea actului de identitate sunt:
‐ cerere‐tip pentru eliberarea actului
de identitate (se obține de la sediul
Serviciului de Evidență a Persoanelor);
‐ certificatul de naștere al solicitantu‐
lui și ale copiilor cu vârsta mai mică de
14 ani (în original și copie);
‐ certificatul de căsătorie sau
hotărârea de divorț definitivă și irevo‐
cabilă sau certificatul de deces al soțu‐
lui decedat, după caz (în original și
copie);
‐ documentul cu care se face dovada
adresei de domiciliu (în original și
copie);
‐ chitanța reprezentând contraval‐
oarea cărții de identitate (de 7,00 lei);
‐ timbru extrajudiciar (în valoare de
5,00 lei).
Persoanele care nu au posibilitatea de
a prezenta toate documentele pre‐
văzute de lege pentru eliberarea cărții
de identitate, vor fi puse în legalitate cu
cărți de identitate provizorii.

LA ANIVERSAREA MAJORATULUI !
LĂZĂRESCU LAURA (5 iunie), PAȘCA LUCIAN‐EMIL (8 iunie), EFTA
ANDREI‐CRISTIAN și NEGREA ROMINA‐MĂLINA (9 iunie), IURAC
TANIA‐NARCISA și TOTOREAN EMANUEL‐ADRIAN (16 iunie), LUCHIAN
OTINEL (21 iunie), GALEA CĂTĂLIN (24 iunie), TODIRUȚ GABRIEL‐
CRISTIAN (28 iunie), ȘTEFĂNUȚ ANAMARIA‐PATRICIA (29 iunie)

Iana Rareș‐Andrei
& Horne Adela

Miheștean Gheorghe
& Vîtcă Maria‐Nicoleta

Dongo Adalbert‐Daniel &
Stupar Maria‐Magdalena

www.newsar.ro
Citeşte AZI ce
scriu ziarele
de mâine!

Un număr de 10 tineri din co‐
muna Vladimirescu pășesc pragul
maturității, în luna IUNIE 2016,
aniversând cel de‐al 18‐lea an de
viață. Primarul comunei dorește ca
acest moment al vieții lor să le
aducă bucurii, împlinirea dorințe‐
lor 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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