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Un an școlar
fără accidente rutiere!
Dragi elevi, stimați profesori, dragi părinți,
Iată că ne aflăm în momentul deschiderii porților noului an școlar
2015/2016, un moment așteptat de fiecare dintre noi și încărcat de
emoții mari pentru cei care pășesc acest prag pentru prima dată în
viața lor.
Pentru a ne putea bucura de noul al școlar alături de familie, prieteni sau coleri, este nevoie să ținem cont de câteva recomandări cu
privire la principalele reguli de circulație rutieră și să le aplicăm, indiferent de calitate în care participăm la traficul rutier.
Pentru PIETONI:
- traversați strada NUMAI prin locurile marcate și semnalizate, dar
și în acest caz NUMAI după o temeinică asigurare:
- puteți traversa strada, în situația în care nu există treceri pentru
pietoni, pe la colțul străzilor, dar ATENȚIE, aici nu mai aveți prioritate
de trecere;
- nu circulați pe partea carosabilă a drumurilor publice, ci numai pe
trotuar;
- nu vă angajați în traversarea străzii în fugă sau pe culoarea roșie
a semaforului, pentru că orice traversare poate fi ultima, atât pentru
copii, cât și pentru adulți;
- ne vom asigura că viața nu ne este pusă în pericol și în cazul în
care traversăm pe culoarea verde a semaforului electric, pentru că nu
trebuie să ne bazăm că cel de la volan ne va observa din timp, va frâna
și - mai ales - va avea timp să ne evite.
Pentru CĂLĂTORII din mijloacele de transport în comun:
- urcați în autobuz sau tramvai fără a vă împinge și numai după ce
au coborât călătorii;
- nu circulați în mijloacele de transport în comun pe scări, pe părțile
laterale sau cu ușile deschise;
- la coborâre, nu vă îmbulziți și - cel mai important - după ce ați
coborât AȘTEPTAȚI ca mijlocul de transport să se pună în mișcare,
după care putem traversa;
- nu traversați strada prin fața sau prin spatele mijlocului de transport în comun, deoarece riscați să fiți accidentați de ceilalți conducători auto, participanți la trafic.
Pentru BICICLIȘTI și MOPEDIȘTI:
- să nu uităm că pentru a circula pe drumurile publice cu bicicleta,
trebuie să avem împlinită vârsta de 14 ani, iar până la această vârstă
putem circula doar pe drumurile care nu sunt deschise circulației publice sau în locurile speciale amenajate;
- mare atenție în care circulați cu mopedul, deoarece trebuie
să dețineți PERMIS DE CONDUCERE, categoria AM, pe care o puteți
obține de la vârsta de 16 ani; de asemenea, trebuie să purtați
ÎNTOTDEAUNA cască de protecție omologată, să folosiți luminile de
întâlnire, să purtați vesta cu elemente fluorescent-reflectorizante, iar
autovehiculul să-l înregistrați la Consiliile locale și să vă încheiați polița
de asigurare obligatorie pentru acest tip de vehicul;
- bicicleta TREBUIE să fie echipată regulametar, respectiv cu frână
eficace, lumină de culoare albă (în partea din față), de culoare roșie
(în partea din spate) și cel puțin un element reflectorizant de aceeași
culoare și să aibă un mijloc de avertizare sonoră (claxon).
PĂRINȚI, fiți un exemplu pentru cei mici, deoarece dacă noi, cei
mari, nu respectăm regulile de circulație, cu greu vom putea să-i
determinăm pe cei mai mici participanți la trafic să le respecte! Să nu
uităm că cea mai mare parte a responsabilității, atunci când se produce un accident rutier, ne revine nouă: părinți, dascăli sau polițiști.
În speranța că veți ține cont de recomandările noastre, vă dorim un an
școlar cu bucurii, note mari la învățătură și fără evenimente rutiere.
Inspector principal, ALIN DRĂGAN
Biroul de Poliție a comunei Vladimirescu

9 Octombrie 2015

CASĂ DE PIATRĂ

Merca Remus
& Ille Andreea

Popa Alin-Florin &
Danciu Gabriela-Emanuela

Stanca Marian-Daniel
& Stana Ioana-Codruța

Marița Marius-Răzvan Ardelean Ovidiu-Bogdan Beldiman Adrian-Vasile &
& Faur Daria-Daniela
Andreica Anca-Georgeta
& Pîrv Aurica
Sală cu o capacitate de 150 locuri.
Bucătărie modernă, dotată cu
aparatură performantă, de calitate.
ACCES ȘI PARCARE AUTO

Vârciu Iulian-Ioan
& Strună Neluța

La aniversarea Majoratului !
Mezeniuc Vlad-Gabriel (2 octombrie), Fogarași Domi (7 octombrie), Sălăjan
Ada-Diandra (8 octombrie), Bîlc Rahela (10 octombrie), Munteanu AdinaMădălina (11 octombrie), Balint Lorena-Monica (12 octombrie), Pintea GabrielDorin (15 octombrie), Buda Gabriel-Claudiu, Puiu Robert-Valentin (17 octombrie), Cotuna Gheorghe-Daniel, Lupuian Darius-Valentin (20 octombrie), Balint
Andrei-Adrian, Crișan Denisa-Miriam, Ferenczi Alexandra (22 octombrie),
Blidar Alexandra-Melania (23 octombrie), Ciobanu Ana-Maria-Daniela
(24 octombrie), Giurec Patricia-Ștefani (30 octombrie), Matei Traian-Emanuel
(31 octombrie)

Un număr de 18 tineri din
comuna Vladimirescu pășesc pragul maturității, în
luna OCTOMBRIE 2015,
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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