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Bugetul acestui an...
Am decis, îm -

preună cu Con-
siliul Local, ca
ziarul comunei
noastre „Vladi -
mirescu” să
apară într-o no -
uă formulă,
având, în prin-
cipal, informații
utile legate de
comuna în care
trăim și unii
dintre noi ne și
desfășurăm ac-
tivitatea, aici
vor apărea arti-
cole legate de
admi nistrație și
tot ceea ce este
important pentru comunitate, pentru oameni în general. Sunt un
primar care preferă munca pentru oameni, uneori în detrimentul
politicii, știu cât de importantă este politica la nivel decizional
dar mai știu că fără obiective realizate, politica e doar o intenție
și atât. De aceea o să mă vedeți foarte des vorbind despre oameni,
cu oameni, despre problemele lor și soluțiile necesare. Suntem o
comună cu peste 14.000 de locuitori, oameni harnici care merită
să trăiască în condiții civilizate, nici un efort nu este prea mare
dacă reușim să ridicăm nivelul de civilizație la nivelul așteptărilor
fiecăruia dintre noi. 

Pentru 2021 avem un buget, spun eu, echilibrat, dacă ținem
cont de situația pandemică, un buget în valoare de 35.340.000 lei.
Din acest buget am decis ca un procent de 45,36% să meargă către
Dezvoltare și Investiții. Principalele proiecte pentru acest an sunt
desprinse din așteptările oamenilor. 

La Horia ne dorim - și muncim la acest obiectiv - o grădiniță
cu Program Prelungit, foarte important pentru această zonă, un
teren sintetic pentru activități sportive, se știe că sunt un mare
iubitor de mișcare, de sport, în general. Tot în Horia avem în
vedere și o Sală școlară de sport. Aici mai avem în vedere și as-
faltarea unor străzi, de asemenea modernizarea stațiilor de auto-
buz și, nu în ultimul rând, extinderea rețelei de canalizare. 

În Cicir vrem să extindem, atât rețeaua de drumuri, cât și cea
de apă. Mă refer aici la Cartierul Nou. De asemenea, ne-am pro-
pus să asfaltăm și aici câteva străzi importante și să realizăm o
platformă de colectare selectivă a gunoiului. 

MIHAI MAG 
primarul comunei Vladimirescu

E D I T O R I A L

Prin clarificarea tuturor parcelelor de pe te-
ritoriul unității administrativ-teritoriale, din
punct de vedere juridic și al geometriei, in ten -
ționăm transpunerea în plan a situației din
teren. 

O știm cu toții, există diferențe majore între
situația scriptică și cea din teren. 

Se intenționează punerea în valoare a no-
menclatorului stradal, cu pondere la sate. 

Prin acest amplu proces de cadastrare gene-
rală în Vladimirescu și apariția de noi CĂRȚI
FUNCIARE, se pune în ordine situația pro prie -
tăților din comună. 

Administrația inten țio nează să vină în spri-
jinul oamenilor comunei și să ajute la elibera-
rea gratuită a acestor documente, prin
Programul Național de Cadastrare și Carte

Funciară. 
Solicitarea venind din partea administrației

publice locale, operațiunea la cadastru se face
din oficiu, fără plata vreunei sume de bani,
C.F.-ul va ieși direct la adresa actuală. Actuali-
zarea din acest punct de vedere se va realiza
pentru toate imobilele comunei deodată. 

Pentru a veni în sprijinul oamenilor, încer-
căm o relaționare cu instituțiile, astfel încât în
ceea ce privește băncile, să se facă automat o
actualizare de date, atât pentru persoanele fi-
zice, cât și pentru cele juridice. 

De asemenea și în relația cu furnizorii de
utilități intenționăm transmiterea adreselor de
corespondență corelate pentru actualizarea
contractelor.

Viitorul comunei
începe astăzi !
Clarificarea tuturor parcelelor 

de pe teritoriul comunei noastre

În acest
număr
puteți
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l «Comuna noastră... în imagini și cuvinte»: Despre stadiul diverselor lucrări de investiții (paginile 2, 3 și 4) l Un
parc dedicat practicării mișcării în aer liber, pe Strada 3 din Vladimirescu (pagina 5) l Dotări noi la Primărie, pentru
buna întreținere a spațiilor verzi din comună (pagina 5) l Noi medalii obținute de tinerii karateka de la C.S. Glogovăț
2013 (pagina 6) l «Ziua Eroilor» și «Sărbătoarea de Înălțare a Domnului» (pagina 6) l «Sportul este sănătate, deci
este o prioritate»: Trei săli de sport amenajate în incinta Școlii Gimnaziale din Vladimirescu (pagina 7) l Acțiunea
«Aradul sortează»: Conștientizarea populației despre importanța selectării deșeurilor menajere (pagina 8)

Continuare în pagina 8 Continuare în pagina 8



VLADIMIRESCU l Anul XV (serie nouă) l Nr. 1 (376) l 11 Iunie 2021 Pagina 2

e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oficial

Comuna noastră... în cuvinte și imagini

Chiar dacă încă suntem în
tranziție prin pandemia Covid 19,
copiii noștri merită cele mai bune
condiții de îngrijire. 

Este în derulare o importantă
investiție în Vladimirescu, un
After-School, unde, după orele de
școală, copiii își vor putea petrece
timpul, învățând, făcându-și
temele pentru ziua următoare și
jucându-se, beneficiind aici de
personal calificat. 

Toate acestea, până când
părinții vor ieși de la muncă și vor
veni ca să-i ia acasă. 

Acest After-School se adresează
copiiilor de la școlile din întreaga
comună.

After-School
pentru copii

Este deja o tradiție ca de două ori pe an,
Primăvara și Toamna, să ajutăm la colectarea
deșeurilor vegetale adunate din grădinile oame-
nilor. 

De asemenea, administrația locală dă un semn
tuturor locuitorilor comunei, prin cosirea ierbii de
pe domeniul public, introducând această normali-
tate pe raza localităților. Mihai Mag, primarul co-
munei spunea: „Noi, administrația locală, cosim
gazonul de pe domeniul public, iar aici mă refer la
parcuri, cetatea Orod, locuri de joacă dar și zona
adiacentă pistei de biciclete, de asemenea ne-am bu-
cura nespus de mult dacă și oamenii din comună ar
face un efort și ar întreține spațiul din fața caselor
lor. Nu cred că este opțional ca locul în care trăim
să arate bine, cred că este o necesitate”.

De asemenea, s-au realizat și lucrări de decol-
matare și curățare a șanțurilor pentru colectarea și
drenarea apei pluviale, pentru a evita inundațiile
care survin în urma ploilor torențiale, probleme cu
care ne-am confruntat în ultimii ani.

Curățenia 
de Primăvară
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Comuna noastră... în cuvinte și imagini

Întotdeauna vremea rece a adus probleme la suprafața carosa-
bilă. Este deja o normalitate campania de plombare-reabilitare a
drumurilor care au de suferit după ciclul de îngheț-dezgheț. 

În această perioadă am reușit  să plombăm părțile carosabile
compromise după anotimpul rece, în Horia, Cicir, Mândruloc iar
acum se lucrează pe raza localității Vladimirescu. 

Metoda folosită este cea care a dat randament foarte bun în ul-
timii ani, aceea a decapării, apoi frezării și abia după aceea plom-
barea gropilor cu un strat gros de asfalt. În perioada următoare
se va încheia campania de plombare a străzilor din comună.

Anual, străzile 
cu probleme 

sunt plombate 
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Comuna noastră... în cuvinte și imagini

Întotdeauna atunci când vorbim despre trotuare în mediul rural,
știm că există o necesitate majoră ca acestea să fie amenajate pentru
că mulți dintre noi le folosim zilnic. Este foarte importantă calitatea
asfaltului, pavajului de pe aleile trotuarelor, dar și lățimea acestora. 

Au fost reabilitate cu pavaj trotuarele de pe str. Ștefan cel Mare,
este în faza finală de execuție str. Reformei și lucrările se continuă cu
str. Nicolae Bălcescu. 

Cei care vor trece pietonal pe aceste străzi vor observa că trotuarele
sunt cu ceva mai late, s-a optat pentru această soluție în ideea că
atunci când circulă pietonal o familie, ori o mamă cu un cărucior de
copil, sau un bătrân cu un cărucior de transportat alimente, ori chiar
un copil pe bicicletă, să nu fie necesar ca oamenii care vin din sens
invers să coboare de pe trotuar pentru a-și face loc unii-altora.

Trotuare pavate,
pentru confortul 

și necesitatea 
pietonilor

Arderea frunzelor este
interzisă din acest an, iar cei
care încalcă această nouă
legislație vor suporta amenzi
care pot ajunge până la 20.000
lei, în cazul persoanelor ju-
ridice. 

Conform Legii 181 din /2020,
privind gestionarea deșeurilor
nepericuloase compostabile,
lege cunoscută ca „Legea Com-
postului”, frunzele și resturile
vegetale trebuie colectate selec-
tiv, iar arderea acestora devine
contravenție care se pedepseşte
cu amendă de la 400 lei la 800
lei, pentru persoanele fizice, re-
spectiv de la 10.000 lei la 20.000
lei, pentru persoanele juridice.

Amenzi pentru 
arderea frunzelor!
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Un parc dedicat practicării mișcării în
aer liber pe Strada 3 din Vladimirescu

Punem accent pe necesi-
tatea existenței de parcuri,
zone verzi și locuri de joacă
și realaxare pentru copii și
nu numai. 

Într-o zonă extrem de
generoasă, pe Strada 3, în
spatele Bisericii Ortodoxe
aflată în construcție, se va
amenaja un parc cu
destinație în principal de fit-
ness în aer liber. 

Aici va exista o zonă de
plimbare, dotată cu mo-
bilier specific (bănci), dar și
piste de biciclete, o zonă de
relaxare. Pe suprafața în-
tregului parc vor fi plantați
copaci ornamentali. 

Parcul va fi împrejmuit
pentru protecție și
supravegheat video, asig-
urându-se astfel securitatea
celor care vin aici.

Dotări noi, pentru buna întreținere
a spațiilor verzi din comună

Zilele acestea a sosit tractorul
împreună cu tocătoarea, achi -
ziționate de către Primărie. 

În momentul de față, avem
două utilaje și 5 muncitori pen-
tru întreținerea spațiilor verzi. 

Pe noi ne veți vedea pe străzi,
la lucru, vă promit, dar aștept și
sprijinul dumneavoastră, sti -
mați cetățeni ai comunei Vladi-
mirescu, în ceea ce privește
întreținerea spațiul verde din
fața locuințelor proprii!
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Localitatea Brașov a fost gazda acestei competiții, la care
au participat 378 sportivi de la 53 de cluburi. CS Glogovăț
2013 a obținut următoarele rezultate:

l Ingrid Caraba: dublă campioană națională în probele
de kata și kumite 13 ani;

l Maria Stoica: campioană națională în proba de kumite
veterani;

l Răzvan Gerdan: locul 3 în proba de kumite 18-20 ani.
O prestație bună a avut și Gabriel Jurcă, al patrulea spor-

tiv al clubului care a făcut deplasarea la această competiție,
chiar dacă nu a reușit să urce pe podium.

În urma acestor rezultate, C.S. Glogovăț 2013 s-a clasat pe
locul 15 din cele 53 de cluburi participante. 

Mulțumim domnului primar Mihai Mag și Primăriei co-
munei Vladimirescu, pentru sprijinul acordat, precum și
părinților copiilor, pentru încurajările dinaintea competiției!

l Următoarea competiție la care vor participa tinerii spor-
tivi este programadă la Mediaș (18-20 Iunie 2021), unde se
organizează Campionatul Național pentru Copii

Antrenoare, 
LAVINIA MORARU

Noi medalii obținute de tinerii
karateka din Vladimirescu 

la Campionatul Național 
de Karate +13 ani

Copiii și tinerii care doresc să învețe tainele dansului popular românesc, 
sunt așteptați să ni se alăture! Pentru a afla mai multe detalii, 
puteți suna la numărul de tel. 0720-129.043 (Diana Giurgiu).

Înscrieri pentru Ansamblul 
folcloric „Florile Mureșului”

10 Iunie 2021, la Vladimirescu:

Ziua Eroilor și Sărbătoarea
Înălțării Domnului
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Se află într-o fază avansată de
execuție trei săli de sport din incinta
școlii din Vladi mirescu. Aici au fost
turnate șape de ciment, se
zugrăvește după care va fi montat
tarchetul. 

Sălile de sport beneficiază de un
grup sanitar specific, cu dușuri
având apă caldă și toate condițiile
bunei desfă șurări a activităților
sportive pe care le-am propus. O
sală va fi adresată sporturilor multi-
ple, alta judo-ului iar cea de a treia
iubitorilor de karate. 

De aceste săli pot beneficia toți
tinerii din comună. Ele putând fi uti-
lizate atât în timpul orelor de sport
din timpul școlii, cât și după progra-
mul școlar, ca sporturi de între ținere. 

De asemenea sunt amenajate
terenuri de sport sintetice în curțile
școlilor de la Horia și Mândruloc. 

Sportul este sănătate, deci pentru
adiministrația locală devine o prioritate!
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La Mândruloc ne gândim să amenajăm o astfel de platformă
pentru colectarea selectivă a gunoiului, o Sală de Sport (în
cofinanțare), un teren sintetic, precum cel amintit la Horia, dar și
asfaltarea a câtorva străzi importante din localitate. 

Nu în ultimul rând, la Vladimirescu ne-am orientat ca în acest
an să modernizăm stațiile de tramvai și de autobuz, să continuăm
lucrările de modernizare și amenajare a trotuarelor, a parcărilor,
să extindem iluminatul public pentru un plus de siguranță.
Procedăm la achiziționarea de utilaje pentru întreținerea dome-
niului public, ne dorim să dăm un exemplu de urmat celor care
locuiesc în comuna noastră. De asemenea, obținerea de energie
verde este o prioritate pentru noi, de aceea implementăm ideea
amplasării de panouri fotovoltaice pe instituțiile de învățământ.

Tot cu bani din acest buget continuăm proiectul de asfaltare,
concomitent cu extinderea rețelei de canalizare pe alte trei străzi.
Și în Vladimirescu dorim realizarea unei platforme de colectare
selectivă a gunoiului. 

Sunt proiecte ambițioase, pe lângă care vom avea anualele
lucrări de reparații și întreținere, totul pentru ca întreaga comună
să dobândească un aspect civilizat, un confort urban chiar dacă
vorbim de mediul rural. Proiecte și idei a căror etape de dez-
voltare le veți putea citi lună de lună în ziarul comunei. Vă asigur
de toată buna mea credință, onestitate și putere de muncă. 

Urmare din pagina 1

Bugetul acestui an...

Primăria va comanda plãcuțe cu același format grafic, plăcuțe
cu numere administrative și denumiri de străzi, ce vor fi mon-
tate gratuit pe porțile caselor. În baza unei hotărâri, cărțile de
identitate vor putea fi schimbate gratuit pe o perioadă de 1 an
de zile.  În cazul firmelor, la O.R.C. actualizarea se va face gra-
tuit pentru P.F.-uri și I.I.-uri. La S.R.L. taxa va fi de maxim 200
de lei.

Pe raza comunei, în ani de zile, s-au făcut nenumărate parce-
lări neanunțate la Primărie, lucru ce a condus la pierderea
acurateții evidențelor. Există foarte multe evidențe necorelate
între compartimentele Primăriei, dar și cu alte instituții. 

Aceste neconcordanțe conduce la situații dintre cele mai ne-
plăcute pentru oameni: există mai multe case cu același număr
de casă.

Acest aspect conduce la posibilitatea înstrăinării altor
proprietăți decât cele deținute în fapt, plata impozitului pe altă
parcelă de teren decât cea deținută, neprimirea corespondenței
din cauza numărului incert de casă. 

La toate acestea, Primăria a decis că oamenii trebuie să știe
ce au în proprietate, să plătească impozit exact pe acele
suprafețe de teren și case construite pe care le dețin, prin renu-
merotarea numerelor de casă, în condițiile în care mai mulți pro-
prietari dețineau - din păcate - același număr de casă. Să nu mai
existe confuzii, să nu se poată face contracte de vânzare-cum-
părare pe alte terenuri decât pe cele deținute! 

Adică, o normalitate!

Viitorul comunei
începe astăzi !
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În atenția cititorilor!
Stimați locuitori ai comunei, odată cu reluarea apariției ziarului

„Vladimirescu”, va apărea și rubrica „Mica publicitate”. Astfel, toți cei
care doresc să publice un anunț în această rubrică o pot face lăsându-l la
Secretariatul Primăriei. Atragem atenția că anunțurile de „Decese” și
„Matrimoniale” se vor accepta numai cu o copie a Cărții de Identitate a
persoanei care lasă anunțul.


