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S-au întâmplat în ultima perioadă, în comuna noastră...
* Începem cu o mare sărbătoare de suflet, pentru
că așa v-am obișnuit, dragi cititori, și așa vom face
mereu, când vine vorba de spiritualitatea ortodoxă
românească! La Horia, a avut loc sărbătorirea a 190
de ani de la Sfințirea Bisericii Ortodoxe din localitate, iar cu acest prilej a avut loc o slujbă specială,
de la care vă prezentăm imaginea de mai jos.

*****
CELE RELE SĂ SE SPELE
* Stimați cetățeni, cred că ne putem mândri cu
anumite realizări privind confortul și civilizația comunei noastre. Credeți-mă, suntem printre puținii din
Arad - și din țară - care beneficiem de atâtea utilități.
Știu, așa-i normal să fie. Dar câte lucruri pe lume sunt
cum ar trebui să fie? Nici românii nu fac... excepție!
Despre ce este vorba? Beneficiem de colectarea gunoiului menajer. La un preț de circa 2,75 lei/persoană
(DOI LEI și șaptezecișicinci de bani) pe lună. Există
reglementat cum și unde se transportă gunoiul de
grajd, molozul și alte reziduuri, care NU SUNT
DEȘEURI MENAJERE.
* Și totuși... Și totuși, unii dintre noi nu înțeleg acest lucru esențial: gunoiul de grajd, balega de vacă, porci, oi, excrementele de câini (nu
de câine), în cantități industriale (există și așa
ceva!) nu sunt cuprinse în protocolul cu SC
Polaris, care adună GUNOIUL MENAJER. Asemenea situații sunt puține, dar frecvente. Nu
voi da aici nume, pentru că eu consider că s-a
greșit fără voie. Dar vă promit că dacă nu suntem înțeleși, vom lua toate măsurile coercitive
care se impun. Inclusiv amenzi consistente. Și
nu numai Primăria amendează. O face și
Sanepidul și Poliția și alții.
* Oameni buni, AM CONVENIT CU SOCIETATEA DE SALUBRIZARE URMĂTOARELE:
1. La colectarea gunoiului menajer, societatea va ridica de la fiecare gospodărie UNA
pubelă și maxim DOI saci. În saci nu se pun
fecale din WC-uri (da, există și asta!), gunoi sau
de animale.
2. Cetățenii care vor să le fie ridicat gunoiul
de grajd, vor solicita asta, la Casieria Polaris,
din str. Vasile Milea Vladimirescu (unde se
plătește apa și gunoiul). După solicitare, un
agent al Polaris va merge la domiciliul sau în
locul unde are depozitat gunoiul, va evalua și
va trata prețul cu cetățeanul solicitant.
3. Pentru cei care doriți vidanjarea WC-ului
din curte, veți proceda la fel. După comandă, va
veni vidanja și, în funcție de volumul vidanjat,
se plătește o taxă, care vă este comunicată la
solicitare.
4. Sacul galben cu PET-uri (recipientele din
plastic) se colectează după cum urmează: a.)
La Vladimirescu, în prima și a treia sâmbătă din
lună (nu tot a doua sâmbătă, că există lună și
cu cinci sâmbete); b.) La Horia, în a doua sâmbătă din lună; c.) La Mândruloc și Cicir, în a
patra sâmbătă din lună. Dacă există cinci sâmbete într-o lună, în a cincia sâmbătă din luna
respectivă NU SE RIDICĂ SACUL GALBEN!

5. ATENȚIE! Evidențele persoanelor din familie se iau din Registrul Agricol de la Primărie.
Plus realitatea de pe teren. NU SE IAU ÎN CONSIDERARE motivări de tipul cum că este plecat
oriunde în țară și străinătate decât doar în urma unei
declarații pe proprie răspundere în fața notarului public. Această declarație se va depune la Primărie, la Compartimentul Agricol, pentru radierea acestei persoane din registru.
*****
CELE BUNE SĂ SE-ADUNE.
* Cimitirul Vladimirescu. Capela. I-a venit și ei rândul să-i îngrădim terasa. Acum avem toate condițiile
pentru un serviciu funerar civilizat. E-adevărat, după
celelalte localități ale comunei, dar hai să mai fie și
cum vor dânșii. În fond, toți suntem din aceeași comună. Și din aceeași comunitate.

re. Este de dorit, stimați tineri, să mergeți cât mai
mulți, iar pentru cei sub 20 de ani facem reduceri. O
vizită la Cetate sau la alt obiectiv, face cât mai multe
lecții de istorie. Spre exemplu, monumentul ridicat
capilor răscoalei țărănești Horia, Cloșca și Crișan.
*****

* Pistele de biciclete că acum avem două (în imaginea de sus, pista care duce la Pădurea Vladimirescu),
Căminul Cultural de la Horia, canalizarea apei menajere în Cartierul Florilor (așa i-am dat denumirea la
acest cartier din spatele blocurilor de pe strada Gării),
irigația terenului de fotbal din Mândruloc, sunt cu
lucrările în grafic (foto jos). Nu le-am oprit. Ba avem

*****
* Încet-încet, drumul spre Biserica Ortodoxă se
pavează. Desigur, trotuarul este pentru toți și nu
numai de duminică sau sărbătoare, baș că după câtui de frumos, îți vine să crezi așa. Mai avem ceva în
plan, cu pavele și vă consult, stimați cetățeni. Mă
îngrijorează faptul că pe strada Gării, pietoni indisciplinați circulă... pe carosabil. Este un risc de accidentare mare. Am avut aici accidente. Nu le mai
dorim, în special că Școala Gimnazială se află pe
această stradă. Ce ziceți (cei interesați)? Îl facem mai
lat și-l pavăm? Merită efortul? Aștept păreri. Pro și
contra.

*****
* Pe strada Libertății. Între blocurile de aici vom
face un parc. Frumos, curat, iluminat, cu jocuri de
copii, cu scurgerile apei pluviale unde trebuie. Dar...
Dar, din suflet, vă rog, stimați locatari, păstrați-l așa
cum trebuie. Nu considerați asta un reproș, dar dacă
Dumneavoastră nu-i opriți pe aceia care distrug, atunci cine să o facă? Există telefonul 112, există vecini,
bărbați. De două-trei ori alungați-i pe cei indisciplinați
și sigur nu vor mai veni. Dacă, însă, suntem pasivi nam făcut nimic.
*****
* Centrul de informare turistică Vladimirescu își justifică existența. Sub patronajul Primăriei a fost organizată o excursie la Alba-Iulia și la Salina Turda. În programul primarului a fost cuprinsă această excursie, ca
un test pentru un proiect cu denumirea “Să ne
cunoaștem istoria, țara și credința strămoșească”.
Cred că excursioniștii au fost mulțumiți. Mai ales că
Primăria a suportat jumătate din costurile de deplasa-

de gând să și asfaltăm (reparăm) câteva străzi cu prioritate cele pe are au fost executate lucrări și a fost
afectat carosabilul.
*****
* Mi-am certat colaboratorii! A fost prea puțină prezentare, pe pagina de facebook a Primpăriei, a
Ansamblului nostru, care a luat cel mai mare premiu
la Festivalul folcloric “La Izvoare”! Vă prezentăm, aici,
diplomele obținute (trofeul obținut îl puteți admira în
pagina 1!), iar în paginile 4 și 5 un amplu articol (cu
poze!) de la finala de la Ineu, din ziua de 8 august.
Felicitări! Las imaginile să vorbească. Felicitări și
Juniorilor. Au luat locul al doilea. Avem rezerve valoroase. Bravo! Felicitări încă o dată!
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