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Seriozitate sau haz de necaz
Modul meu de a glumi este de a spune
adevărul. Este cea mai amuzantă glumă
din lume (George B. Shaw)
Urmare din pagina 1

Acolo îl întâmpină patronul- care-i zice:
- Ce este cu dumneata aici? Nu cazăm ciobani!
- Știți, eu sunt cioban, sunt obosit și vreau ca în seara aceasta să dorm la dumneavoastră în hotel. Este singurul din zonă,
vă plătesc 1.000 de euro.
- 1.000 de euro, pentru o noapte? Desigur, poftiți în apartamentul prezidențial!
- Știți, mai spune ciobanul, în seara asta aș dori și eu o “domnișoară”, dacă se poate... Vă mai dau 1.000 de euro!
Patronul se conformează și îi aduce o “domnișoară”. După ce
termină... treaba, ciobanul îl cheamă pe patron din nou:
- Știți, nu m-am săturat numai cu “domnișoara” pe care ați
adus-o dumneavoastră. Am văzut pe hol o doamnă înaltă,
blondă, superbă... Dacă se poate să o chemați la mine...
- Păi, aia este nevastă-mea! spune patronul contrariat.
- Vă mai dau 3.000 de euro!
- Încă 3.000? Mmmm... OK!
După ce termină... treaba și cu nevasta patronului, ciobanul
începe să râdă în hotote, timp de vreo zece minute. La un
moment dat, patronul îl întreabă nervos:
- Ce ai, domnule, de râzi în halul ăsta?
- În viața mea nu am avut atâtea datorii, dar mă simt
așa de bine! - a mai spus ciobanul continuând să râdă în
hohote.
Text preluat din revista “Lumea” (nr.8-269/2015)

Este bine de știut...

Serviciului Public
Comunitar
de Evidență a Persoanei
Vladimirescu
(telefon: 0257-515.270)

PRELUĂRI DOSARE:
Luni-Joi: 8:30-12:30

ELIBERAREA ACTELOR:
Luni, Miercuri și Joi:
14:30-15:30
Marți: 14:30-16:30

9 Octombrie 2015

S-au întâmplat în ultima perioadă,
în comuna noastră...
* Stimați cititori, în ultima perioadă sau produs în comunitate lucruri bune și bine
de știut. În acest număr, însă, vă vom informa mai pe scurt despre acestea, deoarece,
în conformitate cu prevederile legale, trebuie să aprobăm în Consiliul Local taxele și
impozitele pe anul care urmează.
* Consider că este corect ca Dumneavoastră să cunoașteți propunerile noastre.
Să luați la cunoștință și să vă exprimați opinia și doleanțele. Aveți timp la dispoziție 40
de zile. Cu orice nelămuririle, nemulțumirile
sau sugestiile, vă stăm la dispoziție, atât
primarul, cât și personalul de la Serviciul
Financiar-Contabil.
* În luna noiembrie,
propunerile
noastre, plus sugestiile Dumneavoastră se
vor supune votului în
Consiliul Local. După
vot, acestea devin
lege și nu se mai
poate schimba nimic.
* Am încercat să
extragem din Codul
Fiscal nou lucruri pe
care le considerăm că
trebuie cunoscute de
toți contribuabilii. VĂ
RUGĂM CITIȚILE CU
ATENȚIE cele două
articole din această
pagină!
*****
* Despre ce-am
mai
făcut
la
Primărie, vă putem
spune că:
- am semnat contractul de lucrări de turnarea a încă unui
strat de asfalt pe cinci străzi, lucrarea va
începe în jurul datei de 20 a acestei luni;
- continuăm cu amenajarea parcului și
asfaltării curții blocurilor de pe strada
Libertății;
- am demarat, împreună cu două firme de
specialitate, întocmirea documentației pentru accesarea de fonduri U.E., pentru canalizare (documentație adusă la zi, pentru că
o aveam, deja) la Horia și asfaltare străzi în
Cartierul Glogovăț și, probabil, o parte din
Horia;
- am mai semnat un contract de consultanță pentru accesarea banilor U.E., pentru
construirea unui “Afterschool”, dotări la gră-

dinițe și la Căminele Culturale din Mândruloc
și Horia cu mobilier și instalație de sonorizare, inclusiv o scenă demontabilă, pentru
Zilele Comunei. Știți unde intenționăm să o
montăm? În parcul din cartierul Glogovăț.
*****
* Tinerii noștri dansatori ne-au adus
satisfacții, pe unde au fost și pe unde neau reprezentat. Bravo lor! Primarul le mulțumește, pentru că și la Curtici au fost... la
înălțime! Priviți pozele. Nici nu știi ce este
mai frumos la ei, dansurile sau costumele?
Dar eu zic că ei, TINERII, sunt cei mai frumoși! Recunosc că sunt și serioși, prin abnegația lor.

*****
* Nici cu fotbaliștii nu ne este rușine.
Le dau un exemplu, dictonul olimpic: Ai
câștigat, continuă. Ai pierdut, continuă. Noi nu ne supărăm că mai și pierdeți
meciuri! Sunteți ai noștri și vă iubim. Vă
iubim, pentru că avem convingerea că
și voi iubiți culorile cluburilor voastre,
pentru că pe tricouri scrie, clar, mare
și fără de tăgadă, PRIMĂRIA VLADIMIRESCU! Deci, voi sunteți reprezentanții noștri. Să nu uitați: de sprijinul
nostru să nu vă îndoiți!
S-auzim numai de bine!
Al Dumneavoastră,
IOAN CRIȘAN

La prima lor

VICTORIE!
Sâmbătă, 10 octombrie 2015,
echipa CS GLOGOVĂȚ 2013, care ne
reprezintă în “eșalonul de elită” al
județului, a obținut prima sa victorie
în actuala ediție de campionat. La
capătul unui meci pe care l-au terminat “en fanfare”, elevii antrenorului
Călin Dehelean au învins echipa Șoimii
Șimand cu scorul de 6-1 (3-0), după
un meci în care jucătorii au făcut uitat
startul mai greu de sezon.
În etapa următoare (sâmbătă, 17
octombrie, de la ora 15), CS Glogovăț
2013 va juca, tot pe teren propriu, cu
UTA-BD Arad II. Vă așteptăm să
veniți, pentru a-i încuraja pe ai noștri!
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