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MÂINI DESCHISE
PENTRU COMUNITATE!

Domnule Primar,
ASOCIAȚIA MILLENIUM CENTER a coordonat
Luni, 20.07.2015, începând cu ora 12:00, o actiune
de ecologizare pe raza comunei Vladimirescu. La
această acțiune au participat voluntari internaționali găzduiți în Arad, voluntari locali, precum și
angajați și clienți ai S.C. Mâini deschise S.R.L- o
structură a economiei sociale dezvoltată în comuna
Vladimirescu și specializată în livrarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu. Această activitate este parte
integrantă a programului ,,Dă mai departe” din
cadrul proiectului “Activi pentru oameni”, implementat de Fundația Teofania în parteneriat cu
Asociația Millenium Center.
Această activitate ecologică a avut ca obiectiv
igienizarea unor spații verzi cunoscute și frecventate de locuitori comunei Vladimirescu.
Evenimentul a avut loc în intervalul orar 12:0016:00. Punctul de întâlnire a fost Primăria comunei
Vladimirescu, de unde participanți au pornit spre
centrul comunei adunând gunoaie și resturi menajere de pe ambele sensuri ale drumului european
E68 ce străbate comuna. În ciuda vremii caniculare, cei aproximativ 20 de voluntari au reușit să
adune numeroși saci de gunoi.
Mulțumim pe această cale Primăriei comunei
Vladimirescu pentru sprijinul acordat acțiunii noastre și dorim ca exemplul nostru să fie urmat de cât
mai mulți agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza comunei Vladimirescu.
Toate cele bune,
ADRIAN POPA
Manager S.C. Mâini deschise S.R.L.
Telefon: 0257 254473/ 0736 853790
Email: contact.mainideschise@gmail.com
Website: http://arad.asistentaladomiciliu.ro/

În ziua de luni, 20 iulie 2015, un
număr de 20 de voluntari de la
Asociația Millenium Center a organizat
o acțiune de igienizare a spațiilor verzi
în centrul localității Vladimirescu, pe
întreaga lungime a străzii Progresului,
activitate care a făcut parte din
Programul «Dă mai departe» din
cadrul Proiectului «Activi pentru
oameni».

La aniversarea Majoratului !
DEAC MARIN-FLORIN (1 august), ȘMADICI SEBASTIAN-LUCIAN (2 august), PAȘCA
ROXANA (3 august), NECHIFOREL DAVID-SAMUEL (9 august), ZAHARIA ELENACLAUDIA (10 august), BRATA GABRIEL-SEBASTIAN (11 august), MIHUȚ IZABELCARMEN (16 august), BOBEICIUC SERGIU-DORIN și ROȘU ANAMARIA-SORINA (21
august), BUGAR ALIN-COSMIN (25 august), TĂUCEAN-SÎRB MĂDĂLIN-RAUL (26
august), BĂBĂLAI BEATRICE (29 august), SOLOMON ANDREI-RADU (31 august)

Un număr de 13 tineri din
comuna Vladimirescu pășesc
pragul maturității, în luna
AUGUST 2015, aniversând cel
de-al 18-lea an de viață.
Primarul comunei dorește ca
acest moment al vieții lor să le
aducă bucurii, împlinirea
dorințelor 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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