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Este bine să știți...

Bir pe gunoiul județului
Implementarea unui proiect pritocit în urmă cu şase ani, ar împovăra
primăriile şi pe cetăţeni cu un cost exorbitant al colectării gunoiului
Recenta Adunare Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de gestionare a deşeurilor judeţului
Arad (ADIA) a demonstrat cum nu se
poate mai bine cum ajung cetăţenii de
rând să plătească biruri împovărătoare
dacă aleşilor nu le pasă de ei. Pe scurt, a
fost supus votului Adunării Generale (formată din toţi primarii din judeţ) caietul de
sarcini pentru selectarea operatorilor care
vor colecta deşeurile de la toate primăriile
din judeţ. S-a ajuns în această fază la mai
bine de şase ani de la demararea proiectului, la iniţiativa şi sub patronajul conducerii
Consiliului Judeţean Arad de atunci. Or, în
această perioadă, primarii nu puteau sta
cu mâinile în sân, privind cum localităţile
sunt înghiţite de gunoaie, în aşteptarea
implementării proiectului, aşa că s-au descurcat care cum a putut. Iar situaţia de
facto se potriveşte ca nuca în perete cu
prevederile caietului de sarcini pus de
către ADIA sub nasul primarilor. Drept
urmare, primarul comunei Vladimirescu,
Ioan Crişan, a demonstrat, punct cu punct,
având ca bază realitatea din comuna pe
care o conduce, că acele prevederi sunt
de-a dreptul împovărătoare, atât pentru
primării, cât şi- mai ales -pentru cetăţeni.
De la 1,80 lei/persoană/lună, la ora actuală, s-ar ajunge la 7-8 lei, spune Crişan!
Drept urmare, Ioan Crişan a propus un
amendament la caietul de sarcini, care a
fost votat în unanimitate de către toţi ceilalţi edili.

Mai scump decât impozitul
Primarul Ioan Crişan a ţinut să precizeze
din capul locului că inclusiv primarul

Aradului, Gheorghe Falcă, a fost de acord
cu observaţiile şi propunerile sale. „Nu
vreau să acuz pe nimeni, dar nu puteam să
fiu de acord cu proiectul de caiet de sarcini
prezentat de către ADIA, pentru că unele
dintre prevederi aduceau cetăţeanul în
situaţia de a plăti, anual, pentru gunoi, mai
mult decât impozitul pe casă, grădină şi
curte. La ora actuală, taxa pe gunoi la
Vladimirescu este 1,80 lei de persoană, pe
lună, iar în textul prezentat nouă se porneşte de la 5 lei de persoană, pe lună.
Aceasta, însă, nu este totul, pentru că alte
prevederi ar creşte şi mai mult costul”,
spune Ioan Crişan.

Contract cu primăria
„La Vladimirescu, operatorul care
colectează deşeurile la adresă, la persoane
sau firme, încheie contractele direct cu
beneficiarul, nu cu Primăria şi, totodată,
colectează şi banii. Primăria plăteşte doar
pentru instituţiile publice, şcoli, cămine
culturale, primărie şi pentru pieţe. Am spus
foarte clar că nu pot accepta ca serviciul de
colectare a deşeurilor să fie discriminat
pozitiv faţă de toate celelalte servicii – apăcanal, electricitate gaze etc. – care încheie
contractele direct cu beneficiarii şi îşi
adună singuri banii. Dacă Primăria se
angajează -cum prevedea caietul de sarcini
iniţial – să colecteze banii, trebuie să angajeze minim 3-4 oameni, ceea ce ar duce
costul per cetăţean la circa 7 lei. Mai mult,
în text se stipulează că, dacă operatorul
colectează mai mult gunoi decât este prevăzut în contract, primăria este obligată să
plătească diferenţa. Fără să poată verifica
în vreun fel dacă este aşa cum pretinde

De la Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor Arad
Principalul obiectiv al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (C.A.R.P.) Arad este acela
de a sprijini membrii săi, prin asigurarea unor servicii gratuite sau cu preț redus, în mai multe domenii: asistență medicală, stomatologică, fizioterapie, cantină, magazine de tip Economat, magazine
de pompe funebre, băi termale, Casă de Retragere pentru Persoanele Vârstnice, asistență juridică,
precum și activități culturale, excursii, conferințe, simpozioane, lucrări de carte, bibliotecă, cor, club,
etc.
C.A.R.P. Arad acordă membrilor săi:
- ajutoare de urgență, nerambursabile;
- compensații din contravaloarea biletelor de tratament sau odihnă;
- compensații din contravaloarea facturilor achitate pentru proteze, ochelari, dantură, etc;
- ajutoare pentru deces (în valoarea de 450 lei) și car mortuar gratuit;
- împrumuturi cu un comision fix de administrare, cuprins între 9% și 14%.
Se pot înscrie persoane și membrii de familie, cu același nume (pensionari), cu
vârsta până la 75 de ani. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0756-277.257.

operatorul. S-ar mai lua încă un leu de la
fiecare cetăţean, costul ajungând la 8 lei!”

Ţarcuri betonate
„Încă un lucru cu care nu am fost de
acord: operatorii nu ar avea obligaţia să
colecteze gunoiul direct de la beneficiar, ci
de la capătul fiecărei străzi, unde primăriile ar fi obligate să construiască nişte ţarcuri, adică nişte rampe betonate împrejmuite cu plasă de sârmă. Ştiţi cât ar costa
acestea în cazul comunei Vladimirescu?
Nici mai mult nici mai puţin decât 30% din
buget !
Având în vedere toate acestea, am decis
să propun un amendament, care să oblige
operatorii să încheie contractele direct cu
beneficiarii, nu cu primăriile şi să-şi colecteze singuri banii. Un amendament care
elimină, practic, toate celelalte…nu ştiu
cum să le spun, mă feresc să folosesc
cuvinte mai puţin ortodoxe”.

Sunt optimişti
„Mă bucur că m-a sprijinit inclusiv primarul Aradului, Gheorghe Falcă şi amendamentul a fost votat în unanimitate. Deja se
aud unele rumori că, vezi, Doamne, este
un proiect pe bani europeni, iar caietul de
sarcini nu poate fi schimbat. Nu cred că
este aşa, ştiu şi eu ce înseamnă un proiect
pe fonduri europene, în niciun caz nu îţi
dictează nimeni cu ce operator să derulezi
contracte sau ce preţuri să practici. Aştept
să văd ce vor spune cei de la Bucureşti, dar
sunt optimist”, încheie Ioan Crişan.
SIMION TODOCA

OFICIUL POȘTAL DIN
LOCALITATEA HORIA

ANUNȚĂ
Se pot achita facturi pentru:
Enel,
Vodafone,
Telekom,
Orange.
Servicii de coletărie și mandate poștale
De asemenea, facturile de la
E-on Gaz vin, de acum, la Poștă,
fiind distribuite locuitorilor prin
intermediul factorului poștal.

Program de lucru
cu publicul:

9:00-12:00

La aniversarea Majoratului !
FAUR ROXANA-BIANCA (1 februarie), BORTEȘ ALINA-BIANCA (2 februarie), SPUMĂ REMUS-GABRIEL (4 februarie), TOBĂ ALIN și TOBĂ CĂTĂLIN
(5 februarie), CIOBANU LORENA-DENISA (6 februarie), COVACI
MĂDĂLIN-ALEXANDRU (7 februarie), IUCIUC DAVID-MARIUS (23 februarie), IRIMIA DANIEL (24 februarie), SABĂU MARSILIA (27 februarie)

Eliberarea certificatelor
de stare civilă pierdute,
sustrase sau degradate
l Certificatele de naştere sau de
căsătorie (pierdute, sustrase, degradate), întocmite în baza actelor de
stare civilă înregistrate de serviciul
stare civilă a COMUNEI VLADIMIRESCU se eliberează numai titularilor
actelor sau reprezentantilor legali ai
acestora (pentru copii cu vârsta până
în 14 și pentru copii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani, care nu au avut
niciodată act de identitate, certificatul
de naștere se eliberează unuia dintre
părinți), în baza unei cereri şi a actului de identitate valabil.
l Certificatele de deces (pierdute,
sustrase, degradate) întocmite în
baza actelor de stare civilă înregistrate de serviciul stare civilă sector 4, se
eliberează membrilor familiei sau
altor persoane îndreptățite, în baza
unei cereri, a actelor doveditoare privind rudenia și a actului de identitate
al solicitantului.
l Cetățenii ale căror acte de stare
civilă au fost înregistrate la primării
din alte localități și nu se pot deplasa
personal, în vederea obținerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la serviciul de stare civilã
pe teritoriul căruia au domiciliul sau
reședința (fapt ce rezultă din actul de
identitate prezentat), care va solicita
primăriei la care a fost înregistrat
actul de stare civilă, transmiterea prin
poștă a certificatului solicitat, iar după
primire, acesta va fi înmânat personal
solicitantului.
l Cetățenilor români cu domiciliul
în străinătate și cetățenilor străini ale
căror acte de stare civilă sunt înregistrate la serviciul stare civilă sector 4,
li se vor elibera certificate pe baza
pașaportului.
l Cetățenii români ale căror acte de
naștere sau căsătorie au fost înregistrate la serviciul stare civilă sector 4,
pot solicita eliberarea certificatului
respectiv și prin împuternicit, cu
procură specială, eliberată numai în
vederea procurării certificatului de
stare civilă solicitat, autentificată în
România de un notar public, iar în
străinătate de Oficiul Consular Român
din statul de domiciliu sau reședință
sau la notar cu apostila Convenției de
la Haga (titularii actelor aflați în
situația prezentată mai sus, care au
împlinit vârsta de 14 ani vor da
procură în nume propriu).
l Dacă titularul actului și-a schimbat numele și/sau prenumele în străinătate, iar această mențiune nu este
înscrisă, la cerere se vor anexa fotocopia pașaportului și foto-copia și traducerea documentului din care rezultă schimbarea de nume.
l Taxă extrajudiciară de timbru – 2
lei.

Un număr de 10 tineri din comuna
Vladimirescu pășesc pragul maturității, în luna FEBRUARIE 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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