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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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Turneul zonal al “Campionatului Județean
de fotbal în sală” de la Vladimirescu
OPT ECHIPE S-AU ÎNTRECUT LA SALA DE SPORT DIN VLADIMIRESCU,
PENTRU A OBȚINE UN LOC CARE DUCE LA TURNEUL FINAL DE LA ARAD
Sâmbătă, 30 ianuarie
2016, cu începere de la ora
10:00, Sala de Sport din localitatea Vladimirescu a fost gazda
celui de-al șaptelea turneu preliminar zonal al “Campionatului Județean de fotbal
în sală”, competiție organizată
de Asociația Județeană de
Fotbal Arad, care are ca scop
calificarea la turneul final de la
Arad, unde se vor întâlni cele
opt câștigătoare ale “zonelor”.
*****
Cele opt echipe prezente la
Vladimirescu au fost: CS
Glogovăț 2013, AS Aluniș,
Vulturii Socodor și Citizens
of Arad (în grupa A), respectiv
Voința Mailat, Podgoria
Ghioroc, Mureșana Mândruloc și CS Real Horia (în
grupa B). Din partea AJF Arad a
fost prezent, în calitate de
observator Daniel Scridon,
iar cei care au condus cele 17
meciuri au fost arbitrii
Gabriel Hărduț și Flavius
Rița, cei doi achitându-se bine
de responsabilitatea pe care au
avut-o.
*****
Cele trei reprezentante ale
comunei la această competiție
au trimis pe teren următoarele
loturi de jucători:
- CS Glogovăț 2013 (Liga a
IV-a, antrenor Călin Dehelean):
Răzvan Fulge (portar), Adrian
Junc, Daniel Zsigmond, Andrei
Belc, Răzvan Giurgiu, Alexandru Fetcu, Bogdan Toderica,
Adrian Trif, Bogdan Doboș,
Andrei Bordenci, Daniel Pașca
și Daniel Ciobanu (jucători de
câmp);
- CS Real Horia (Liga a VIa, Seria A, antrenor Răzvan
Salanț): Răzvan Salanț (portar), Gheorghe Biro, Horațiu
Tomodan, Ciprian Franț, Valen-

tin Pele, Alexandru Stochiță,
Alexandru Crișan, Mădălin
Niculușcă, Florin Mureșan,
Adrian Pășcălău și Nicolae
Cociuba (jucători de câmp);
- CS Mureșana Mândruloc
(Liga a VI-a, Seria A, antrenor
Ciprian Ceh): Adrian Catereniuc
(portar), Răzvan Vesa, Cătălin
Popi, Traian Matei, Adrian
Ianto, Ciprian Ceh, Claudiu
Rujescu, Claudiu Chipcea și
Adelin Sîrb (jucători de câmp).
REZULTATELE TEHNICE
ÎNREGISTRATE
- grupa A: Glogovăț Citizens 1-3, Aluniș - Socodor
2-5, Citizens - Socodor 1-3,
Glogovăț - Aluniș 1-3, Aluniș Citizens 2-2 și Socodor Glogovăț 4-0. Clasamentul
final: 1. Socodor 9p (golaveraj: 12-3), 2. Citizens 4p
(6-6), 3. Aluniș 4p (7-8), 4.
Glogovăț 0p (2-10).
- grupa B: Mailat - Horia
1-5, Ghioroc - Mândruloc 3-1,
Horia - Mândruloc 0-2, Mailat Ghioroc 1-6, Ghioroc - Horia
5-1, Mândruloc - Mailat 2-0.
Clasamentul final: 1. Ghioroc
9p (13-3), 2. Mândruloc 6p
(5-3), 3. Horia 3p (6-7), 4.
Mailat 0p (2-13).
- meciul pentru locurile
7-8: Glogovăț - Mailat 1-0;
- meciul pentru locurile
5-6: Aluniș - Horia 3-0 (f.j.);
- semifinala 1: Socodor Mândruloc 3-1;
- semifinala 2: Ghioroc Citizens 3-3 (5-4 la departajare);
- finala pentru locurile 34: Citizens - Mândruloc 6-2;
- finala pentru locurile
1-2: Ghioroc - Socodor 4-2.
Echipa calificată pentru
turneul final de la Arad: Podgoria Ghioroc.
CLAUDIU IACOB

O fază “fierbinte” la poarta lui Catereniuc, dar Valentin Pele
va trimite mingea peste poartă. Fază din meciul care a opus
echipele Mureșana Mândruloc și CS Real Horia, încheiat cu
victoria echipei antrenate de Ciprian Ceh, cu scorul de 2-0

Cele patru echipe care au jucat în semifinalele “zonei”
de la Vladimirescu, pentru un loc care duce la turneul
final (în fotografii, prezentate în ordinea clasamentului final
al competiției, de sus în jos): Podgoria Ghioroc, Vulturii
Socodor, Citizens of Arad și Mureșana Mândruloc
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