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DIN ACTUALITATE

S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
Obișnuim ca la această rubrică să vă informăm, stimați cititori și locuitori ai comunei, despre investiții - mai mici sau mai mari - pe care le-am făcut în perioada scursă între două apariții ale ziarului. Dar
în această lună a cadourilor și a bilanțurilor, noi avem și una și alta...
* Cadouri și serbări De Ziua Națională a României. Da,
am făcut o Gală de premiere a tinerilor din comunitate. Ne mândrim cu ei. Îi încurajăm să continue și le asigurăm condiții. Ce
mai, îi iubim, și ei, la rândul lor, își iubesc comunitatea din care
fac parte. Bravo și felicitări!
* Un spectacol care a fost
prezentat de ei
și pentru ei, pe
măsura meritelor
și a performanțelor lor. Cuprinsul
ziarului
redă
imagini cu toți. Lam rugat pe
fotograful nostru
să dea la ziar cât
mai multe poze.
Pe puteți vedea
în paginile 4 și 5.
O imagine face
cât o mie de
cuvinte, se spune. Nu pot, însă,
să nu vorbesc și
să felicit un tânăr
cu care ne mândrim. Mi-am făcut poză cu el.
Pe cât de modest
este acest tânăr,
pe atât este și de
muncitor. Priviți- Primarul Ioan Crișan (în stânga imaginii) împreună cu
l! Este jucător de fotbalistul Paul Iovescu (de la CS Mureșana Mândruloc
fotbal în sală. și campion european cu echipa României), fotografiați
în redacția ziarului local
Da, dar este, cu
echipa lui, CAMPION EUROPEAN! La tineret, că-i atât de tânăr.
Credeți-mă că mă consider favorizat pentru că a acceptat să facă
poză cu mine. Numele lui? Paul Iovescu, din Mândruloc. Simplu,
nu? Atât. Nu s-a dat mare. Deloc, deloc! Câte fumuri ar avea alții,
care se vor pierde pe drum. De el sunt sigur că nu se va pierde…
*****
* N-am să mai vorbesc despre spectacol. Vă spunem,
însă, deschis. Tuturor, dar mai ales cârcotașilor! Da, am sacrificat
trei porci (am ieșit mult mai ieftin la cheltuieli) și am dat o masă
pentru toți acești tineri (au fost circa 250 persoane) și pentru alți
“tineri” între 7 și... 70 de ani! Și vom mai da una, tuturor celor în
vârstă, ceva la peste 250 de persoane. Intrarea a fost liberă, și la
spectacol, și la masă. A fost atât de liberă, că tinerii cârcotași
(peste 50) au uitat de spectacol și s-au așezat la mesele cu mâncare, când tinerii se mai aflau pe scenă. Nu-i bai. Na fost bai, că
tinerii educați au așteptat cuminți pentru a intra... în seria a doua!
Îmi spuneau: nu-i nimic, noi n-avem de gând să plecăm până
spre ziuă.
*****
* Vineri, în data de 4
Decembrie, a fost ținut concursul «Așa-i datina la noi»,
concurs pentru tinerii până la
16 ani. Au participat 8 (opt)
formații. Cine a câștigat? Toți!
Toți participanții. A fost frumos. Și cum vă spuneam, am
făcut și din acest concurs o
tradiție. Faptul că am avut, ca
prezentatoare, două cunoscute vedete ale TV Arad spune
multe. Faptul că ele ne-au
rugat și noi am acceptat să
poarte peste minunatele lor
costume, șubele din dotarea
Casei noastre de Cultură ne
bucură. Considerăm aceasta
ca o apreciere activității ce se
desfășoară aici. La noi adică!
Nicoleta Pavel
*****

* Și acum vă spunem programul nostru din această lună.
Spectacolele, bineînțeles:
- în data de sâmbătă, 12 decembrie 2015, de la ora 16:00,
la Casa de cultură din Vladimirescu vom avea un spectacol de
colinde, muzică folk și dansurile populare ale ansamblului “Florile
Mureșului”. Intrarea este liberă.
- în data de sâmbătă, 19 Decembrie 2015, Centrul de
Cultură al Județului Arad, prin caravana formațiilor sale artistice,
tot la Casa de Cultură din Vladimirescu va susține un spectacol de
colinde și muzică populară. Intrarea este liberă.
*****

Pista de biciclete de la Cicir se apropie, cu pași repezi, de finalizare, fiind,
deja, în dreptul ultimelor case de la ieșirea spre Sâmbăteni

* Vine Crăciunul. Vreme de
toamnă târzie. Bine că nu-i încă
iarnă grea. Că se mai întâmplă
să nu-ți iasă toate cum le vrei.
Vorba ceea: Ce faci, primarule,
mă-ntreabă unul? Ehe, aș face
eu multe, dar nu mă lasă vecinii
și... pretinii. Așa și eu.
Contractai, mă lăudai, mă și
certai cu contractantul, că nu fu
de cuvânt și nu veni să ne asfalteze străzile la timp. Și așa ne
rugarăm, știm noi cui, și EL ținu
cu noi. Lucrările continuară - și
de asfaltare, și de trotuare - și
dacă El vrea, mai și terminăm
La Horia, la ieșirea din localitate
ce ne-am propus. Anul acesta,
spre Șiria, în Cartierul nou, se
2015. Așa că iată dovada:
amenajează un trotuar
- pista de biciclete se va termina, cu mici întârzieri de circa trei săptămâni, dar e pe gata;
- trotuar la Horia, în Cartierul nou (aici și reușim să terminăm);
- în curtea blocurilor de pe str. Libertății vom termina, cred eu,
înainte de Crăciun. Asta e. Dar fiți liniștiți, vom termina anul acesta.

Amenajarea zonei din spatele blocului de pa str. Libertății se află în fază
avansată, urmând ca lucrările să se finalizeze la termenul stabilit

A consemnat pentru Dumneavoastră
primar IOAN CRIȘAN
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Este bine să știți...
Declararea şi
înregistrarea naşterii
Actele necesare în vederea înregistrării naşterii:
1. Certificatul medical constatator al
naşterii, întocmit pe formular tip, care
va trebui să poarte număr de înregistrare, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi
parafa medicului.
2. Certificatul de naştere şi actul de
indentitate al mamei şi al declarantului,
dacă naşterea nu este declarată de
mamă.
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.
4. În cazul în care mama copilului nu
este căsătorită, iar tatăl acestuia doreşte să-l recunoască, declaraţia de recunoaştere a paternităţii va fi dată în faţa
ofiţerului de Stare Civilă de către ambii
părinți (părinții minori vor fi asistați de
către reprezentantul legal, care va prezenta actul de identitate).
5. Părintele cetățean străin va prezenta: pașaportul original, copie și traducere legalizată în limba română a filei
ce conține datele de identificare; certificatul de căsătorie neapostilat, apostilat
sau supralegalizat și traducerea legalizată a acestuia.
l Înregistrarea naşterii se face în termen de 15 zile de la data naşterii pentru copilul născut viu.
l Pentru copilul născut mort, termenul este de 3 zile de la naștere.
l Înregistrarea nașterii pentru copilul
născut viu, dar care a decedat înăuntrul
termenului de 15 zile, se va face în termen de 24 ore de la data decesului.
l Înregistrarea nașterii pentru copilul
cu vârsta de până la 1 an, găsit sau
părăsit de mamă, se va face în termen
de 30 zile.
l În cazul în care părinții au nume de
familie diferit sau există neconcordanță
între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al nașterii și
declarația verbală a declarantului, înregistrarea nașterii se face pe baza
declarației scrise, semnată de ambii
părinți în fața ofițerului de Stare Civilă,
din care să rezulte numele de familie și
prenumele copilului.
l Când declararea nașterii a fost
făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de
la data nașterii, înregistrarea nașterii se
face cu aprobarea primarului, iar în cuprinsul acesteia se va îmenționa motivul
întârzierii.
l Dacă declararea nașterii a fost
făcută după trecerea unui an de la data
nașterii, actul de naștere se întocmește
în baza hotărârii judecătorești, definitive
și irevocabile, privind încuviințarea înregistrării tardive, care trebuie să conțină
toate datele necesare înregistrării.
l În cazul părinților cetățeni români.
a căror căsătorie s-a încheiat în străinătate, dar nu a fost transcrisă în registrele române, nașterea se va înregistra
după transcrierea căsătoriei.
l Declarația părintelui care declară
nașterea cu privire la domiciliul copilului
– dacă părinții au domicilii diferite.
l După înregistrarea nașterii, Certificatul de Naștere se eliberează unuia
dintre părinți.
l Declararea nașterii se poate face
de către: oricare dintre părinți, medic,
persoane care au fost de față la naștere, personalul desemnat din unitatea
sanitară în care a avut loc nașterea, oricare persoană care a luat cunoștință
despre nașterea copilului.
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