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S-au finalizat lucrările de cadas-
trare gratuită. Din această lună, toți lo-
cuitorii comunei intră în posesia noilor
cărți funciare realizate prin interme-
diul unui program na țional de cadas-
trare gratuită. 

În cadrul evenimentului, care a
avut loc în ziua de Marți, 6 Iulie 2021,
în sala de spectacole de la Casa de Cul-
tură din localitatea Vladimirescu, prin
care a fost săr bătorită finalizarea ope -
rațiunii de cadastrare au fost prezenți:
din partea Autoritãții Na țio nale de Ca-
dastrare și Publicitate Imobiliarã, Rá-
kosi-Seiwarth Ildikó, director
general, pre șe dintele Con siliului Ju de -
țean Arad, Iustin Cionca, prefectul
jude țului Arad, Toth Csaba, directorul
Oficiului de Cadastru și Publicitate
Imobiliară Arad, Tatiana Clepe,
Mihai Mag, primarul comunei Vladi-

mirescu și alți reprezentanți ai
autorităților administrative locale. 

Toți cei prezenți la eveniment au
avut numai cuvinte de laudă despre
cum s-a desfășurat operațiunea de ca-
dastrare dar și implicarea oamenilor și
admi nistrației locale. 

La nivel național, județul Arad este
în topul județelor cadastrate gratuit
„Comuna Vladimirescu a făcut un pas
mare înainte odată cu finalizarea lu-
crării de cadastrare, acest lucru re  pre   -
zentând un atu pentru investiții și
dezvoltarea infrastructurii de orice
fel”, a afirmat Rákosi-Seiwarth Ildikó,
director ANCPI. 

Directorul OCPI Arad, mențio -
nează că s-a încheiat o etapă impor-
tantă pentru comuna Vladimirescu,
dar și pentru instituția pe care o con-
duce. „Vladimirescu este a noua

comunã din județ ca dastrată gratuit.
Începând de astăzi comuna deține un
suport grafic. Vreau să-i mul țumesc
actualului primar, Mihai Mag dar și
fostului primar, Ioan Crișan, care în
urmă cu patru ani a lansat în această
sală, proiectul. Vreau să felicit perso-
nalul Primăriei, să le mulțumesc tutu-
ror și să le urez mult succes”, a spus
Tatiana Clepe, director OCPI Arad. 

Și prefectul județului Arad a avut
cuvinte de laudă, atât la adresa OCPI,
cât și la adresa aleșilor locali: „Cheia
succesului e reprezentată, de fapt, de
unitatea administrativ terito rialã și oa-
menii de acolo, vreau să felicit colegii
de la OCPI și de la Primărie. Cred că
fără seriozitatea domnului primar și a
angajaților din Primărie nu am fi fost
astăzi aici. 

Finalizarea lucrării de 
cadastrare a comunei

Instantaneu de la întâlnirea care a avut loc Marți, 6 Iulie 2021, la Casa de Cultură din localitatea Vladimirescu.
De la stânga la dreapta: TATIANA CLEPE (OCPI), RAKOSI-SEIWARTH ILDIKO (director-general CJA), 

TOTH CSABA (prefectul județului Arad) și MIHAI MAG (primarul comunei Vladimirescu)

Continuare în pagina 2

Lucrări de investiții,
pentru confortul

cetățenilor comunei

Introducere utilități în Cartierul Nou
din Cicir

Finalizarea introducerii iluminatului
public pe străzile Iulia și Crinilor

Continuă lupta împotriva țânțarilor
și omizilor din locurile de joacă

Finalizarea lucrărilor de canalizare 
în localitatea Vladimirescu

Cimitirul din Mândruloc a fost 
împrejmuit cu gard

Modernizarea iluminatului arhitectural 
la Casa Tineretului din Vladimirescu
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226: Contabilitate facturi
228: Protecția mediului / I.S.U.
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LINIA 9
De la Arad
(Podgoria)

5:00 - 
5:49 -
6:22 6:35
6:40 - 
7:29 - 

10:37 - 
13:12 13:57
14:53 -
15:35 - 
16:23 16:26

De la Vladimirescu
(Moară)

5:41 - 
6:32 - 
7:08       7:32
8:32 - 

11:18 -
13:53 14:38
15:38 -
16:18 17:07
17:08

LINIA 11
De la Arad
(Podgoria)

5:50 5:57
7:57 7:57

10:15 10:15
12:07 12:07
15:42 15:41
17:02 - 
18:02 18:05
20:11 20:11
22:31 22:31

De la Cicir
5:35 5:40
7:35 7:35
8:37 - 
9:35 9:35

11:55 11:55
13:40 13:45
15:35 -
16:41 17:15
17:35 - 
19:40 19:40
20:47 - 
21:45 21:45
De la Mândruloc
5:39 5:44
7:39 7:35
8:41 -
9:39 9:39

11:59 11:59
13:44 13:45
15:39 - 
16:45 17:19
17:39 - 

19:44 19:44
20:51 - 
21:49 21:49

De la Vladimirescu
(Moară)

5:54 5:59
7:54 7:54
8:56
9:54 9:54

12:14 12:14
13:59 14:04
15:54 - 
17:00 17:33
17:54 - 
19:59 19:58
21:06 - 
22:04 22:03

LINIA 12
(circulă numai în zilele lucrătoare)

De la Arad
13:59
14:55 
19:13

De la Cicir
6:30

De la Mândruloc
6:54

De la Vladimirescu
(Moară)

7:09

Orarul de circulație tramvaie, pe ruta 
Arad-Vladimirescu-Mândruloc-Cicir

Prima coloană: orarul din zilele lucrătoare; pe a doua coloană:
orarul din zilele de Sâmbătă, Duminică și sărbători legale.

Plecare de la Podgoria
5:30 -
5:50 -
6:35 -
8:00 8:00 S/D

11:00 -
13:00 13:00 S/D
14:30 -
16:00 16:00 S
- 16:30 S

17:55 17:30 D
19:30 19:30 S
21:10 -
23:30 -

Plecare de la Horia
5:20 -
6:00 6:00 S/D
6:20 -
7:05 8:30 S/D

11:30 -
13:30 13:30 S/D
15:00 -
16:30 16:30 S
17:26 17:00 D
18:25 -
20:00 -
21:40 -

Județul Arad este pe primul loc
în ceea ce privește acest demers,
dar se impune să accelerăm cadas-
trarea, care deschide noi perspec-
tive de dezvoltare a comunitãților”,
a spus prefectul. 

Primarul comunei, Mihai Mag,
se declarã mulțumit de acest pro-
gram:  „A fost un program cât se
poate de benefic pentru comunita-
tea noastră, pentru că ne-a permis
să punem ordine în tot ceea ce în-
seamnă cadastrare și numerotarea
caselor, unde de-a lungul timpului
au apărut probleme ca urmare a
faptului că anumite parcele au fost
împărțite și s-au construit mai
multe imobile. 

Toți locuitorii comunei care do-
resc să-și schimbe documentele vor

beneficia de gratuitate din partea
Primăriei, timp de un an”. 

Președintele Consiliului Jude -
țean Arad, Iustin Cionca, a men -
ționat faptul că Aradul se află pe
primul loc în aplicarea Programu-
lui Național de Cadastru și Carte
Funciară în acest an și felicită pri-
marii și angajații Oficiului de Ca-
dastru și Publicitate Imobiliară
Arad, pentru efortul depus:
„Această clasare este rezultatul
muncii primarilor și a echipei de la
OCPI, care, așa cum arată indicato-
rii, au avut cea mai bună activitate
la nivel național.  Comuna Vladimi-
rescu este cea mai mare din județul
nostru, astfel încât efortul financiar
și logistic a fost considerabil. 

Apreciez munca doamnei direc-
tor, Tatiana Clepe, a echipei sale,

efortul colegilor din Primăria Vla-
dimirescu, dar și parteneriatul co-
rect și eficient pe care îl are OCPI-ul
cu Consiliul Județean” a declarat
Iustin Cionca, președintele CJ
Arad.

Așadar, comuna Vladimirescu,
prin acest efort de cadastrare a pus
în ordine limita proprietăților,
oferă un suport grafic care va
rãmâne actual poate chiar sute de
ani. 

Au fost eliberate aproximativ
18.000 de CF-uri. Iar în perioada ur-
mătoare orice eroare apărută la eli-
berarea noilor CF-uri va fi
remediată în mod gratuit. 

Tot ceea ce ne veți semnala ca
nefiind în regulă adunăm, iar în zi-
lele de vineri vor fi analizate de o
comisie special întocmită.

Finalizarea lucrării 
de cadastrare a comunei

Urmare din pagina 1

377@ Vând purcei de 12 săptămâni, preț negociabil, la vedere.
Telefon: 0741-227.389.

377@ Execut diverse lucrări de confecții metalice: porți, gar-
duri, balustrade, etc. Telefon: 0723-587.046.

377@ Vând: chiuvete de bucătărie (cu una sau două cuve), chi-
uvete de baie, dulă pioare sub ciuhetă și suspendate, scaune cu
spătar, vas WC cu scurgere directă și laterală, covor mare din im-
port (3,8 x 2,60 m), măsuță joasă (tip bar). Telefon: 0740-032.719.

377@ Vând casă în Mândruloc nr. 340, 1.052 mp, cu livadă de
1.500 mp, grădină de 500 mp. Telefon: 0771-743.759.

377@ Ofer servicii de re parații radio-TV. Telefon: 0745-210.268.
377@ Execut orice lucrări de confecții metalice (garduri, porți,

balustrade, etc). Telefon: 0722-587.943.

MICA  PUBLICITATE

Orarul de circulație al Liniei 13 de 
autobuz, pe ruta Arad-Horia-Arad

Primăria comunei Vladimirescu a
decis să ia „taurul de coarne”, cum se
spune - mergând pe principiul „tole -
ranță zero” - și să nu mai accepte nici
un rabat de la aplicarea legislației care
amendează persoanele care aruncă
gunoaie aiurea pe domeniul public. 

Astfel, cu ajutorul cetățenilor care
au semnalat aceste încălcări ale legii,
dar și cu ajutorul înregistrărilor came-
relor TV de pe raza comunei Vladimi-
rescu, au fost depistați și amendați
următorii:

- P.M. (Mândruloc): cu 3.000 de
lei;

- B.G. (Vladimirescu): cu 3.000 de
lei;

- I.R. (Sânleani): cu 1.000 de lei;
- G.D. (Cicir): cu 3.000 de lei;
- D.M. (Vladimirescu): cu 3.000 de

lei.
Aceste persoane se fac vinovate că

au depozitat pe domeniul public di-
verse gunoaie provenite din demolări
sau din gospodăria proprie.

Conducerea Primăriei comunei
Vladimirescu atrage atenția tuturor
cetă țenilor că va continua acțiunea de
depistare și de amendare a celor
certați cu legea și că va avea „toleranță
zero” pentru cei care se vor abate de
la normele bunului-simț în ceea ce
privește păstrarea curățeniei pe terito-
riul comunei!

Pentru a avea o comună cu adevă-
rat curată este nevoie de implicarea
tuturor cetățenilor, atât în ceea ce
privește respectarea legislației în vi-
goare, dar și în ceea ce privește sem-
nalarea oricăror încălcări ale regulilor. 

Pe mai departe, angajații Primăriei
vor sancționa orice abatere și, de ase-
menea, se are în vedere atragerea unei
firme de specialitate, pentru încheie-

rea unui contract de pază/suprave-
ghere a respectării legii în domeniul
curățeniei pe domeniul public.

Conducerea Primăriei comunei
Vladimirescu atrage atenția tuturor
cetă țenilor că nu are ca scop „vâna-
rea” celor care încalcă legea, pentru
a-i amenda, ci, mai degrabă, dorește ca
toți cetățenii să dea dovadă de respect
pentru aspectul comunei. 

Fiecare dintre noi ne dorim o co-
mună curată și frumoasă, cu care să ne
mândrim, iar pentru a avea așa ceva
este de dorit o implicare totală a tutu-
ror locuitorilor comunei Vladimirescu,
atât în ceea ce privește păstrarea
curățeniei, cât și în ceea ce privește
semnalarea cu promptitudine a orică-
ror abateri de la lege din partea
cetățenilor care nu vor să înțeleagă că
respectarea legilor și dispozițiilor lo-
cale nu se negociază!

„Important este să ne putem lăuda cu aspectul curat și civilizat al comunei, nu cu numărul mare de amenzi
date pentru încălcarea legislației cu privire la păstrarea curățeniei pe domeniul public, iar pentru asta un rol
important îl au și cetățenii, nu doar conducerea Primăriei.” (MIHAI MAG, primarul comunei Vladimirescu)

„Toleranță zero” pentru cei care 
nu respectă cerințele legale de a nu
arunca gunoaie pe domeniul public!
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Principala preocupare a
administrațiilor comunei
Vladimirescu a fost, este și
va fii confortul celor care
locuiesc în satele ce com-
pun comuna noastră. Se

știe foarte bine că în Cicir
au fost vândute terenuri
pentru cei care doresc să-și
construiască o casă aici. 

Așa a apărut un nou car-
tier, zonă ce se află în
atenția administrației și
unde lucrările de amena-
jare sunt în toi. Chiar zilele
trecute se muncea intens la
amenajarea utilităților ne-
cesare celor care se vor
așeza aici cu casa. 

În prima etapă se ame-
najează drumul - calea de
acces în cartier, apoi vor fi
amplasați stâlpii pentru
iluminatul stradal, urmând
ca și rețeaua de apă să fie
adusă până aici în noul car-
tier. Astfel încât în momen-
tul în care oamenii își vor
construi noile case să poată
beneficia de utilități. 

Utilități în noul cartier de locuințe din CICIR

Lucrările pentru introducerea utilităților în Cartierul Nou din Cicir sunt în plină desfășurare

Primarul MIHAI MAG este pe teren,
în localitatea Cicir, în locul unde 

viitorii beneficiari de parcele de teren
vor avea asigurate și utilitățile

S-a finalizat întreaga
lucrare de extindere a
rețelei electrice dar și a
iluminatului public afe -
rent străzilor Cri nilor și
Iulia, ambele din locali-
tatea Vladi mirescu. 

Urmează ca lucrările
de de extindere a rețelei
electrice și iluminatul
stradal să se mute la
Cicir, în cartierul Nou.

Extinderea rețelei electrice și a iluminatului public

După finalizarea lucrărilor de introducere a iluminatului public, străzile Iulia și Crinilor
beneficiază de această facilitate pe timpul nopții, după cum se poate vedea în cele două imagini S-a lucrat intens pentru finalizarea la timp a lucrării
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În a doua jumătate a
lunii iunie s-a realizat
prima etapă din acțiunea
de combatere și prevenire
a țânțarilor, dezinsecție
realizată pe întreaga rază a
comunei Vladimirescu. 

Dezinsecția este un pro-
ces de combatere a in-
sectelor prin pulverizare cu
insecticide specifice apro-
bate și avizate. 

Conform reco man dă -
rilor produ cătorului insec-
ticidului, pentru a fi

eficient tratamentul apli-
cat, este necesar ca
acțiunea de dezinsecție să
se desfășoară în două
etape, prima etapă aplicată
este pentru insectele vii iar
a doua etapă se aplică la un
interval cuprins între 15 și
21 de zile de la data primei
intervenții, astfel încât
etapa II să acționeze
asupra exterminării lar -
velor acestora depuse până
în momentul primei etape
de dezinsecție. 

Intervenția contra
țânțarilor s-a des fășurat cu
tehnică de specialitate iar
substanțele pentru combat-
erea și exterminarea
țânțarilor fac parte din
grupa III și IV de toxicitate,
nefiind dăunătoare după
uscare omului sau ani-
malelor. 

Zilele acestea urmează
să se desfășoare și cea de a
doua etapă, astfel fiind un
ciclu complet de combatere
a țânțarilor.

Continuă lupta cu țânțarii

Se fac ultimele pregătiri înaintea acțiunii de dezinsecție împotriva țânțarilor

Una din mașinile folosite în operațiunea de dezinsecție, 
este deja pe traseu

Comuna noastră... în imagini și cuvinte

S-a procedat la stropirea împotriva  omizilor în Parcul Victoria

În localitatea Vladimi-
rescu au fost demarate lu-
crările de introducere a
canalizării la ultimele trei
străzi care până astăzi nu
beneficiau de canalizare. 

După încheierea acestei
investiții, întreaga locali-
tate va fi racordată la
rețeaua de canalizare. 

După cum ne spunea
primarul comunei Vladi-
mirescu, Mihai Mag, în
ceea ce privește canalizarea
în localitatea Horia se lu-
crează acum la partea de
proiectare, deoarece s-a
modificat soluția tehnică
dată de Compania de Apă
Arad. Asta înseamnă că ra-

cordul va trebui realizat în
cartierul Micalaca din mu-
nicipiul Arad, această rețea
fiind adusă pe drumul
județean Arad- Șiria. 

În ceea ce privește
localitățile Cicir-Mândru-
loc, Mihai Mag, primarul
din Vladimirescu, ne de-
clara: „,Suntem foarte

preo cupați atât la Horia cât
și la Cicir-Mândruloc să
demarăm primul pas către
începerea efectivă a lucră-
rilor la canalizare. 

Pentru cele două sate
Cicir-Mândruloc putem
spune că masterplanul la
canalizare va trece chiar
prin aceste două localități,
ceea ce înseamnă că în-

treaga rețea de canalizare
de aici va fi executată prin
Compania de Apă Arad, în
cadrul acestui master-
plan.” 

Odată cu închiderea su-
biectului canalizării în Vla-
dimirescu rămân în
ac  tu alitate proiectele re -
țelei de canalizare de la
Horia, Cicir și Mândruloc. 

La ultima redută a canalizării

Primarul MIHAI MAG (al doilea din dreapta), împreună 
cu constructorii, pe șantierul lucrărilor de introducere

a rețelei de canalizare
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După finalizarea lu -
crărilor la capela cimitirului
din Mândruloc   s-au realizat
și lucrări de modernizare a
gru purilor sanitare, pavarea
aleii prin cipale astfel încât
toți cei care îi conduc pe ul-
timul drum pe cei dragi să o
facă în condiții normale, de-
cente și civilizate iar cei care
vin și aprind o lumânare la
căpătâiul celor plecați în

lumea drepților să aibă acces
principal către locurile de
veci. 

Nu în ultimul rând,
menționăm că lucrările s-au
încheiat recent cu împrej-
muirea cimitirului cu gard. 

Respectăm memoria celor
dragi și dorim ca ele să re-
flecte gradul nostru de
civilizație. 

Cimitirul din Mândruloc a fost împrejmuit cu gard

Pentru că unele restricții s-
au ridicat iar evenimentele
private se pot desfășura cu re-
spectarea normelor de igienă
impuse de autoritățile respon-
sabile în sănătatea publică,
sala de evenimente „CASA
TINERETULUI” din ca drul
Casei de Cultură din locali-
tatea Vladi mirescu își așteaptă
oaspeții într-o nouă pre -
zentare. 

Aleșii locali au adus
îmbunătățiri în cadrul sălii
astfel încât evenimentele pri-
vate ale locuitorilor comunei
să se desfășoare într-un cadru
deosebit, familial și admirabil. 

Rafinamentul, eleganța și
ambianța sălii pot face cadrul
perfect pentru un eveniment
memorabil. 

Evenimentele fericite din
viața noastră, a tuturor, fie că
vorbim despre un banchet, un
majorat sau de ce nu o nuntă
sau un botez sunt momente
unice și memorabile, de aceia
este important locul unde se
desfășoară acestea. 

Casa Tineretului Vladi -
mirescu  este un exemplu pen-

tru cum trebuie să arate o sală
de evenimente, dotată cu sis-
tem de climatizare - atât de
necesar în zilele toride de
vară. 

La intrare a fost construită,
din lemn, o terasă perfectă
pentru vremurile pe care le
parcurgem, iar întreaga zonă
a fost îmbogățită cu orna-
mente luminoase care să dea
un plus de culoare și farmec
stabilimentului.

Iluminat arhitectural modern la Casa Tineretului

Vedere generală a intrării în curtea interioară a Casei de Cultură din Vladimirescu,
către sala de evenimente de la Casa Tineretului, după finalizarea lucrării

Noua terasă de la intrarea în Casa Tineretului, acum iluminată corespunzător

Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Așa a fost înainte... ... și așa arată azi, împrejmuirea Cimitirului din localitatea Mândruloc
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În cadrul Pri măriei Vla dimi rescu, pentru serviciul
de Gospodărire Co mu nală s-a mai achizi ționat încă un
utilaj de un real folos și de o fundamentală ne ce sitate în
perioada de vegetație. 

Tocătorul profesional de vegetație cu braț mobil de
4 metri, va deservi defrișării, toa letării și tocării
vegetației din zonele greu accesibile, cum sunt șanțurile
de colectare a apelor pluviale, terasamen telor, rampelor
sau acostamentelor. 

Este extrem de utilă achiziția unui astfel de utilaj
deoarece știm cu toții că în această pe rioadă plantele

sunt în plin proces de vegetație iar între ținerea spațiilor
verzi este o adevărată provocare fără utilaje mecanice și
profesionale. 

De asemenea, primarul comunei, Mihai Mag
spunea: „Vreau să dau un mesaj prin întreți nerea
spațiilor verzi și a zonelor cu vegetație abundentă. Îmi
doresc ca tot mai mulți proprietari să contribuie la as-
pectul civilizat al comunei noastre, e limpede faptul că
terenul din fața casei trebuie întreținut de proprietar.” 

Un exemplu de urmat pentru toți cei care țin la as-
pectul civilizat al comunei noastre.

Tocătoare cu braț mobil la Primăria Vladimirescu

Echipele noastre se ocupă de întreținerea și curățarea
zonelor de odihnă aflate pe traseele pistelor de biciclete.

A fost finalizat proiectul de amenajare și redimensionare 
a trotuarelor de pe strada Reformei. Până vom începe

munca de pavare pe strada Nicolae Bălcescu, vom 
amenaja o parcare pe strada de legătură dintre străzile

Vasile Milea și Progresului.

Colegii de la SPAȚII VERZI au zilnic în atribuții să se ocupe
de întreținerea gazonului în diferite zone din comună.

Deși nu cade în sarcina noastră, am decis să cosim iarba aflată pe calea de rulare 
a liniilor de tramvai ce se află pe raza comunei noastre. Ținem foarte mult la aspectul 

civilizat, la ordinea și curățenia din perimetrul localităților.

Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Tocătoarea cu braț mobil poate efectua lucrări de întreținere, atât pe verticală... ... cât și pe orizontală
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Atunci când spunem
„Bontalenti” ne gândim
deja la o brutărie arti -
zanală care acum patru
ani a realizat pentru
prima dată în județul
Arad pâinea cu maia
sălbatică. Cu o pâine
recunoscută deja, fără
amelioratori, con ser -
vanți, stabilizatori, și
fără drojdie, doar cu
maia sălbatică, crescută
în brutăria lor, „Bontalenti” nu face rabat de la calitate. 

Iar fiindcă și-au dat seama că aveam nevoie de ei, au deschis
un magazin și aici, în care ne primesc în fiecare dimineață cu
pâine caldă, dulciuri și gustări alese și, bineînțeles, cu mult
drag. „Am ales să deschidem cel de al patrulea magazin «Bon-
talenti» în Vladimirescu deoarece acesta este un loc în plină
modernizare, ce se dezvolta tot mai mult pe zi ce trece” (maes -
tro d'arte Bianca-Anca Bontalenti). 

Pâinea lor are doar trei ingrediente: faină, apă și sare. Exact
ca odinioara. Are coaja rumenă și crocantă, iar miezul este
moale și alveolat, cu o tentă acrișoară dată de maia. Aceasta
este pâinea de care s-au îndrăgostit toți cei care au trecut pragul
brutăriei „Bontalenti”. Mai mult decât atât, pe lângă varietatea
produselor de panificație, la ei veți găsi și o gama foarte diver-
sificata de produse de patiserie și de cofetărie, ce combină
tradițiile din diferite colțuri ale lumii.

Așadar, cei de la „Bontalenti” vă invită să vă faceți timp și
să vă convingeți singuri de calitatea și de gustul imbatabil al
produselor lor. Îi găsiți la adresa: localitatea Vladimirescu, str.
Progresului nr 90 (colț cu str. Reformei) sau la nr. de telefon
0772-160.443. Vă așteptăm cu drag și cu pită cu maia!

Cea mai sănătoasă pâine 
este, acum, la Vladimirescu!

Sala Sporturilor „Victoria” din Arad a fost, în
zilele de 17 și 18 Iulie 2021, gazda competiției „Ban-
zai Cup - Karate WUKF”, la care au participat 324
de sportivi, de la 23 de cluburi (din 14 orașe) din
România, plus o delegație de sportivi din Republica
Sprska (Serbia). Echipa C.S. Glogovăț 2013
Vladimirescu (antrenoare: Lavinia Moraru) a obținut
26 de medalii (11 de Aur, 6 de Argint și 9 de Bronz),
18 sportivi urcând pe unul din cele trei locuri ale
podiumului, alți doi sportivi terminând competiția
pe locul 4. Iată rezultatele obținute de sportivii
noștri, în funcție de numărul de medalii:

- Kuncz Erik: 2 Aur (kata și kihon);
- Pap Claudia: 2 Aur (kumite și kihon);
- Cigolie Mina: 1 Aur și 1 Argint (kumite și

kihon);
- Codorean Iarina: 1 Aur și 1 Argint (kumite și

kihon);
- Gabriel Jurcă: 1 Aur (kata);
- Dan Diana: 1 Aur (kata);
- Rieger Giulia: 1 Aur (kihon);
- Salanț Mathias: 1 Aur (kumite);
- Varga Eric: 1 Aur (kihon);
- Bugi Maria: 2 Argint (kata și kumite);
- Radu Cristian: 1 Argint și 1 Bronz (kihon și

kata);
- Pavel Cosmi: 1 Argint (kihon);

- Biriș Casian: 3 Bronz (kata, kumite și kihon);
- Răzvan Gerdan: 2 Bronz (kumite și kata);
- Ingrid Caraba: 1 Bronz (kumite);
- Rieger Sonya: 1 Bronz (kumite);
- Gaidoș Ionela: 1 Bronz (kumite);
- Pop Radu: 1 Bronz (kumite);
În afara podiumului: Nicolas Ladașiu - locul 4

(kihon) și Zsigmond Bianca - locul 4 (kata). 
În Clasamentul final pe medalii, echipa C.S.

Glogovăț 2013 Vladimirescu ocupă locurile 5-6 (la
egalitate cu C.S. Politehnica Cluj-Napoca), ambele
cu un total de 26 de medalii (clujenii având 18
medalii de Aur, 7 de Argint și 1 de Bronz). 

Pe primul loc al competiției de la Arad s-a clasat
clubul „Palatul Copiilor” Cluj-Napoca, cu 72 de
medalii (26 de Aur, 29 de Argint și 17 de Bronz), pe
locul 2 fiind C.S. Muncitoresc Reșița, cu 32 de
medalii (8 de Aur, 12 de Argint și 12 de Bronz), iar
pe locul 3 s-a clasat C.S. Ippon Mediaș, cu 29 de
medalii (11 de Aur, 9 de Argint și 9 de Bronz).

Sportivii și antrenoarea de la C.S. Glogovăț 2013
Vladimirescu le mulțumesc pentru sprijinul acordat
primarului Mihai Mag, viceprimarului Ioan Plaveți,
precum și familiilor care i-au sprijinut pe tot parcur-
sul competiției de la Sala Sporturilor „Victoria” din
Arad!

CIPRIAN MOCAN

Impresionantă salbă de medalii pentru
tinerii karateka de la C.S. Glogovăț 2013

Lotul echipei C.S. Glogovăț 2013 care a obținut impresionanta
performanță la competiția de la Sala Sporturilor din Arad
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CASĂ DE PIATRĂ

Huiban Vasile & Cosma
Eleonora-Daniela

Cosma Eduard-Ștefan 
& Man Irina

Sadici Valentin-Cosmin &
Kereszi Matilda-Daniela

Tămaș Otniel-Daniel &
Suciu Dorotea-Rahela

Mariș Daniel & 
Musolf Mihaiela-Marica

Pop Ioan-Iosif & 
Marcoi Alina-Ștefania

Cotuna Bogdan-Florin &
Cotuna Rahela-Denisa

Man Ionel-Claudiu 
& Matei Maria

Pe rândul din spate (dansatori): BOBECIUC Ironim, PELE Darius, DĂRĂU Flavius, BÂRSAN Albert, BATRÎN Sergiu, BOBEICIUC Tudor,
SILAGHI Bogdan, FULGE Răzvan, SPĂTARU David, ȚICA Andrei, LUPU Claudiu. Pe rândul din față (dansatoare): COTUNA Claudia,

COTUNA Cătălina, BĂDĂU Patricia, COTUNA Denisa, BĂTRÎN Roxana, DOBRA Denisa, SPĂTARU Daniela, DOBRA Andreea, 
PRECUP Roxana, GIURGIU Diana, BOBEICIUC Anamaria.

Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” din Vladimirescu, la Spectacolul Caritabil
«ÎMPREUNĂ PENTRU IONELA» (Teatrul de Vară din Arad, 2 iulie 2021)

Stepan Florin-Ion
& Buhai Alexandra

În vederea înscrierii unui mijloc de transport în
evidențele fiscale, trebuie să vă prezentați la Camera 2-3
„Impozite și taxe locale”, cu următoarele documente:

- actul de dobândire al mijlocului de transport, semnat
olograf, atât de persoana care înstrăinează, cât și de cea care
dobândește; în original, minim 3 (trei) exemplare. Actele de
dobândire trebuie vizate de Uniunea Administrativ Terito-
rială (UAT) unde domiciliază vânzătorul.

- copii de pe Cartea de Identitate, vânzător și cumpără-
tor;

- copie de pe Cartea de Identitate a mijlocului de trans-
port;

- copie a talonului.
În cazul în care mijlocul de transport este adus din stră-

inătate, pentru actul de dobândire și Cartea de Identitate a
acestuia, trebuie depuse documente translative.

Este bine de știut...

Înscrierea mijloacelor
de transport


