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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Dragii mei cititori și concetățeni, ne putem mândri, în opinia
mea, că avem condiții civilizate de
trai în comunitatea noastră. Există
loc și de mai bine. Mult loc. Desigur,
noi, administrația, ne străduim.
Credem că progresele se observă.
Dacă există critici, nu ne supărăm
pe nimeni. Am dori ca criticii să ne
dea sugestii - și chiar soluții la sugestiile domniilor lor. Avem exemple
dintre acestea și consider necesar
să le scoatem în evidență, ca dovadă de spirit civic, de solidaritate cu
semenii. Unul dintre ele:
* La primar a venit un om. Sa prezentat, spunându-și locul de
muncă. Credeam că va solicita ceva, c-așa-i la
Primărie. Nu. N-a solicitat nimic. Mi-a spus scurt, la
obiect: Acolo unde lucrez se adună multe
deșeuri de lemne. Este frig. Este ger. Și doresc
să se încălzească cu aceste lemne familii
nevoiașe cu mai mulți copii. Ne-am strâns mâna.
OK! Când mergem după lemne (deșeuri)? Nu veniți,
le trimitem noi. Am schimbat numerele de telefon și
după două zile am fost sunat. Vin două mașini de

deșeuri din lemn. Vă rog, dirijați-le la cei înfrigurați.
Deșeurile au venit. Le vedeți în fotografii. Împreună cu
beneficiarii lor. Și încă dintre beneficiarii mici mai
lipsesc, fiind la școală. Dacă s-au bucurat . Unii din
copii au vrut să spună “Îngerașul”, fiind convinși că
Moș Crăciun le-a adus. Am fi vrut ca în fotografii să fie
și binefăcătorul lor. Nu a vrut publicitate. Mi-a spus
scurt: Sunt locuitor al cartierului nou din
Vladimirescu. Mă simt bine în acest cartier. Fac
parte din comunitate. Domnule îmi
cer iertare, eu tot dau numele
Dumneavoastră. Domnul se numește
Pașca și își desfășoară activitatea la
ASA. Vă mulțumim! Și primarul vă
mulțumește, dar mai ales acei 12
copii, împreună cu părinții lor (în
fotografii). Să vă dea Dumnezeu
sănătate!
* De multe ori uităm de cei
necăjiți. Din cauza serviciului, a treburilor cotidiene. Sau uităm, pur și
simplu. Deși n-ar trebui!
A consemnat pentru
dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN,
primarul comunei Vladimirescu

Sală cu o capacitate de 150 locuri.
Bucătărie modernă, dotată cu aparatură
performantă, de calitate.
BENEFICIAȚI DE ACCES
ȘI PARCARE AUTO
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Casă de piatră

Covaci Dorel &
Peri Florica-Angelica

Dancu Darius &
Marian Mirela-Florina

Szemak Daniel &
Cîmpan Claudia

Lochman Dorin-Lucian
& Petrovan Ana

“FIȚUICA”...
Am găsit în cutia poștală o “fițuică”. Pentru că nu-și dă nume și nu are
consemnată editura și nici o casetă de redacție (care este, până una-alta, o
obligație legală, pentru o publicație tipărită!) o numesc așa. Arunc, o privire și
constat o figură cunoscută. Tocmai eu i-am deschis niște uși în politică. Atunci
i-am pus condiția: trebuie să se lase de metodele învățate ca și copil de
fost primar în alte vremuri. La politică mă refer. Mi-a demonstrat... contrariul. Adevărat este: așchia nu sare departe de trunchi. Îi reamintesc că în anii
‘80-’90, ani pe care dânsul îi blamează puternic, sunt anii de glorie ai tatălui
său. Ca primar în comună. Despre morți, numai de bine. Dacă cineva se
leapădă de ceea ce a făcut tatăl său... nu-i a bună! Este o problemă! O fi de
caracter? Nu știu. Dar nu mă mir, materialul denigrator este o minciună, de la
un capăt la altul.
Și nu numai atât, este complet - dar absolut complet! - în afara subiectului. Este clar. Ori este neștiință totală, ori este rea-credință. Părerea mea este
că tot ce s-a scris, a fost gândit în “limba chineză”, vezi bordurile chinezești ale
Bucureștiului și pe care le solicită cu mânie proletară “fițuica”. Apoi a fost tradusă (“fițuica”) în limba română. Mereu se invocă disciplina, standardul înalt
nemțesc, cu trimitere directă la neamț, nemțește, etc. Întreb: dar neamțul din
“fițuică” nu are mamă. Sau nu-și asumă și partea maternă română? Păcat!
O opinie proprie despre viață, fără a mă adresa cuiva anume... Un proverb
latin, spus pe românește zice Minte sănătoasă în corp sănătos. Dacă se stă
toată ziua pe marginea piscinei și se trage de fiare, neglijând partea cu mintea,
îi bai! Îi mare bai. Mai bine ia-ți serviciu și câștigă experiență. Câștigi experiență și vezi cum se câștigă pâinea. Nu trăi din osânza înaintașilor familiei. După
asta, îți dai cu presupusu‘... în cunoștință de cauză. La mușchi este obligatoriu
și de minte. Dacă nu-i minte, îi mare bai. Îi foarte mare bai. Aceasta este prima
și ultima mea replică la asemenea “fițuici” care conțin calomnii și provocări.
Doamne ocrotește-i pe români.
Primarul comunei,
IOAN CRIȘAN

La aniversarea Majoratului !
TEGLAȘ CRISTINA-MIHAELA (2 ianuarie), HERBEI ROBERTA-PATRICIA (15
ianuarie), COSMA EDUARD-ȘTEFAN (17 ianuarie), PLEȘCAN FINEAS-ALIN (19
ianuarie), VANCIU MELANIA (20 ianuarie), CARABA FILIP-CRISTIAN (21 ianuarie), ȚIȘCA CAROLINA-ALEXANDRA și VĂRZARU ANDREI-MIHAI (23 ianuarie),
SPIRIDON MARA (27 ianuarie), DASCĂLU DIANA-DENISA și MITREA
ALEXANDRU-FLORIN (29 ianuarie), DOMINTE TUDOR (31 ianuarie)

Un număr de 12 tineri din
comuna Vladimirescu pășesc
pragul maturității, în luna
IANUARIE 2016, 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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