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Lucrări de investiții,
pentru confortul

cetățenilor comunei

Căsătorii în aer liber, la pavilionul
amenajat în curtea Primăriei

S-au terminat lucrările de modernizare a
sălilor de sport de la Școala Gimnazială

Au început lucrările la noul parc de pe
Strada 3 din Vladimirescu

Aviz favorabil pentru sensul giratoriu

Curățenie pe pista de biciclete

Primăria Vladimirescu devine... verde

Comuna Vladi mi rescu este un reper
în județul Arad. Cu o z onă peri urbană
bine dez voltată, cu investiții și un parc
industrial pe locul fostului Combinat
Chi mic, Vladi mi rescu dispune și de o
istorie care merită evi dențiată. De
asemenea este și un loc unde investițiile
au un sprijin consistent de la
administrația locală. 

Tocmai de aceea, la inițiativa pri-
marului Mihai Mag și cu votul con-

silierilor locali, a fost rea bilitată în în-
tregime sala de ședințe din cadrul
Primăriei Vla dimirescu, locul unde con-
silierii locali împreună cu primarul și
viceprimarul decid soarta comunei, dar
și locul unde se desfășoară aproape
toate căsătoriile civile. 

Arhitectural schim bată în în-
tregime, sala de ședințe be neficiază și
de un mobilier nou și modern, având
inscrip ționate atât însemnele naționale

cât și stema comunei noastre. 
Ședințele de consiliu fiind filmate,

sala beneficiază și de un sistem de ilu-
minat performant și foarte modern dar
și un sistem audio pe măsură. 

Și în continuare aici se vor ține cu-
nuniile civile, atunci când vremea nu
v-a permite desfășurarea lor în aer
liber, pe platoul special amenajat în
curtea Primăriei, într-o zonă cu gazon,
piatră, arbuști și o filigorie de protecție. 

Reabilitarea sălii de
ședințe de la Primărie...

Mare parte din clase sunt deja igien-
izate și așteaptă momentul în care copiii
vor păși din nou în curtea și clasele
școlii. 

Administrația face tot ce depinde de
ea pentru ca școlile să fie pregătite la
momentul începerii noului an școlar. La
fel și grădinițele!

Pregătiri pentru noul an școlar
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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 -

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

În perioada 12-14 august, localitatea
Mioveni (jud. Argeș) a găzduit cea de-a doua
ediție a Festivalului-Concurs Național de Fol-
clor „MIOVENI” 2021, unde au participat
ansambluri din toate zonele țării, respectiv
din: Cluj, Arad, Bihor, Călărași, Iași,
Maramureș, Botoșani și Caraș-Severin. Ju-
riul a fost format din specialiști în domeniu,
oameni de cultură, artiști populari și
profesioniști în arta coregrafică: Elise Stan,
Ileana Vieru, Doina Ișfănoni, Cătălin
Oancea și Paul Remeș, iar festivalul a fost
prezentat de către Iuliana Tudor de la Tele-
viziunea Română.

Iată câștigătorii celei de a II-a ediții:
TROFEUL FESTIVALULUI: Ansamblul Fol-

cloric FLO RILE MUREȘULUI (loc. Vladi mi rescu,
județul Arad).

Secțiunea Obicei Specific
LOCUL I: Ansamblul de Dan suri Populare

Românești RAPSOZII SIRETULUI (loc. Pașcani,
jud. Iași); 

LOCUL II: Ansamblul CO DRULEȚUL (loc.
Vorona, jud. Botoșani); 

LOCUL III: Ansamblul de Cântece și Dansuri
ARME NIȘANA (loc. Armeniș, jud. Caraș-Sev-
erin); 

MENȚIUNE: Ansamblul Folcloric MACII

BĂRĂGANULUI (loc. Ciocănești, jud. Călărași).
Secțiunea Dans Popular 
LOCUL I: Ansamblul Folcloric

MARAMUREȘUL (loc. Baia Mare, jud.
Maramureș);

LOCUL II: Ansamblul Folcloric MACII
BĂRĂGANULUI (loc. Ciocănești, jud. Călărași);

LOCUL III: Ansamblul Folcloric DOR TRAN-
SILVAN (loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj);

MENȚIUNE: Ansamblul CRIȘANA (loc.
Oradea, jud. Bihor).

Evenimentul a fost organizat de către Centrul
Cultural Mioveni, Primăria Orașului și Consiliul
Local.

Succes remarcabil al Ansamblului
„Florile Mureșului” din Vladimirescu,
la Festivalul de folclor de la Mioveni!

În fotografia de jos, Ansamblul „Florile Mureșului”, 
pe scena de la Mioveni, salută publicul după obținerea

premiului. În dreapta, bucurie mare după obținerea 
trofeului Festivalului

Primarul orașului Mioveni, Ioan Georgescu, împreună cu
Diana Giurgiu și Vlad Jurcă, după înmânarea Trofeului 

Festivalului pentru Ansamblul „Florile Mureșului”



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

VLADIMIRESCU l Anul XV (serie nouă) l Nr. 3 (378) l August 2021 Pagina 3

Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Școala Gimnazială din
Vladimirescu își așteaptă ele-
vii cu o surpriză de proporții.
Încă din prima zi a noului an
școlar vor funcționa și trei noi
săli de sport: una pentru judo,
alta pentru sporturi multiple
(inclusiv baschet) și o sală

pentru karate. Sălile au fost
modernizate, dotate cu
linoleum special pentru săli
de sport (la fel și holul de la
intrare). 

De asemenea, au fost mod-
ernizate vestiarele, toaletele și
băile, sălile având atât o in-
trare din corpul de clădire al
școlii, cât și o alta din curtea
școlii. Acest lucru favorizează
derularea activităților
sportive, atât cu elevii școlii,
în timpul orelor de curs, cât și

cu ceilalți doritori, după orele
de curs. Cu siguranță că va fi
o mare bucurie și surpriză
pentru toți cei care vor trece
pragul acestor săli de sport
din incinta clădirii principale
a Școlii Gimnaziale din
Vladimirescu. 

Acolo unde este mișcare,
sport, este sănătate și nu avem
nevoie de doctori. Îndemnăm
toți părinții să-și lase copiii să
vină în aceste săli pentru a
face mișcare.

Curtea Primăriei din Vladimirescu nu mai este ce
a fost cândva! Acum, în curtea Primăriei este
marcată o parcare generoasă pentru toți angajații
instituiției. De asemenea, a dispărut gardul care de-
limita zona de gospodărie comunală, parcare și
clădirea primăriei. Totul este deschis, iar în zona de
curte a clădirii Primăriei Vladimirescu a fost amena-
jat un spațiu destinat căsătoriilor civile în aer liber,
un platou cu gazon, piatră decorativă, arbuști și s-a
refăcut vechea filigorie, perfectă pentru a ține umbră
în zilele toride de vară. 

De asemenea, așa după cum
vedeți și în fotografii, clădirea
Primăriei a fost și ea reabilitată
în întregime. Așadar, cele mai
fericite momente din viață
beneficiază de acum și de un
decor pe măsură. Vă așteptăm
ca atunci când treceți pe lângă
Primărie, să intrați în curte și să
vedeți cum arată aceasta după
renovare și reabilitare.

Cununiile civile, în aer liber, în
curtea Primăriei Vladimirescu

Trei noi săli de sport la Școala
Gimnazială Vladimirescu

A fost finalizată lucrarea
de canalizare din localitatea
Vladimirescu, începută în
urmă cu câteva săptămâni,
lucrare ce va deservi și
noile cartiere. Lucrarea este
funcțională și recepționată.
Acum vom continua
lucrările, de data aceasta de
extindere a rețelei de apă în
Cicir, în cartierul nou.
Chiar dacă trăim în mediul
rural, actuala administrație
în frunte cu primarul Mihai
Mag dorește ca toate
condițiile de viață să fie
comparabile cu cele din
mediul urban. De aceea și
în perioada următoare se

va investi în confortul
locuitorilor întregii co-
mune.

Canalizare finalizată 
la Vladimirescu
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Administrația locală
amenajează un nou parc în lo-
calitatea Vladimirescu, acesta
fiind primul parc construit
după Revoluție. Conform
proiectului, parcul va fi am-
plasat pe strada 3 și va avea o
suprafață de 11.000 mp, în ime-
diata vecinătate a bisericii orto-
doxe care în momentul de față
se află în construcție. Lucrarea
de amenajare a parcului se
ridică la costuri de aproximativ
100.000 euro, fiind finanțată din
bugetul local. Întregul amplasa-
ment va cuprinde spații de
recreere, alei cu o lățime de 3m,
pe marginea cărora se vor afla
băncuțe, arbori și arbuști orna-
mentali cu o durată de vegetație
de cel puțin 6 luni pe an. În

spatele bisericii se va situa o
zonă de odihnă destinată per-
soanelor vârstnice, pergole, dar
și un loc de joacă special amena-
jat pentru copii, iar în centrul
amplasamentului se va amplasa
superbă și impunătoare fântână
arteziană. Latura aflată pe
strada 3 va cuprinde și un sector
dedicat acelora care iubesc

sportul și mișcarea în aer liber,
zona va fi amenajată cu mese de
ping-pong și instalații de fitness
outdoor. Acum suntem cu
lucrările la faza de construcție
alei, plantare vegetației,
urmează introducerea irigatului
automat, pavajul aleilor. Ne
așteptăm ca lucrările să fie final-
izate la sfârșitul acestei toamne.

Lucrările de reabilitare a trotuarului pe strada Reformei s-
au finalizat. Localnicii care circulă acum pe această stradă pot
ușor observa că trotuarele au devenit puțin mai late, permițând
astfel circulația pietonală din ambele sensuri, fără a mai fi
nevoie ca cineva să mai coboare de pe trotuar. Mamele își pot
ține copiii de mână, fiind spațiu suficient pe trotuar la trecerea
unui alt pieton, al unei mame cu căruciorul de copii, sau a unei
persoane mai în vârstă cu un cărucior de bagaje. 

Toate aceste măsuri au fost luate în calcul de administrația
locală pentru bunăstarea și confortul cetățenilor, experiența
reabilitărilor trecute a dovedit că se simte nevoia - acolo unde
există spațiu suficient - a trotuarelor mai generoase. Lucrarea a
fost finalizată și recepționată de primărie. 

Șantierul se mută acum pe strada Vasile Milea, legătura cu
strada Progresului, unde se va amenaja și un loc de parcare civi -
lizat.

Parc nou în Vladimirescu Trotuare mai late 
pe strada Reformei

Marian Iulian Neamțiu a luat
examenul de Bacalaureat cu nota
10. Este din Vladimirescu iar pri-
marul comunei împreună cu
colegii consilieri au decis că
performanța trebuie premiată și
financiar. 

În zilele noastre un 10 la BAC
nu e ușor de realizat. Spunea pri-
marul Mihai Mag: ,, Sperăm ca și
pe viitor să mai avem parte de
astfel de ,,cheltuieli”. Marian, îți
doresc pe viitor noroc, că succes
cu siguranță vei avea!” Fericitul
absolvent a venit la primărie
împreună cu mama sa pentru a
ridica atât diploma de
recunoaștere a succesului de la
Bac cât și un premiu financiar!

Nota 10 la Bacalaureat, din Vladimirescu
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Și în acest an, cei aproximativ 12 kilo-
metri de pistă amenajată pentru biciclete
au fost îngrijiți de către administrația
locală. S-a tăiat iarba și vegetația de pe
acostamentul pistei, cu această ocazie
adunându-se deșeurile aruncate de
trecători în nu mai puțin de... 75 de saci! 

Aceste deșeuri erau aruncate pe mar-
ginea și în zona adiacentă a pistei pentru
biciclete. Deoarece fiecare locuitor al co-
munei își dorește ca mediul înconjurător
în care conviețuiește să fie unul curat și
la standarde europene, fiecare trebuie să
fie responsabil pentru respectarea

normelor de curățenie publică.
Autoritățile locale fac încă o dată apel

către cetățeni ca să păstreze curățenia în
locurile publice și să arunce deșeurile în
coșurile special amenajate, de unde se
vor colecta periodic de către firma de
salubritate. Fiecare cetățean are dreptul
dar și obligația să circule pe pista de bi-
ciclete în conformitate cu legislația
privind circulația bicicletelor, însă
totodată acesta se obligă și la păstrarea
curățeniei zonelor și spațiilor publice in-
diferent dacă vorbim de zonele de agre-
ment, parcuri sau spații verzi cu
destinație de recreere. Dacă știm să
păstrăm curățenia atunci o vom și avea. 

De data aceasta au venit copiii într-o
acțiune de voluntariat, pentru a aduna
cu mânuțele lor fiecare deșeu aruncat de
cei care uită că strada și spațiul verde nu
e coș de gunoi. Credem că nu e normal
ca nepăsarea și lipsa de bun simț a unora
să fie adunată de copiii noștri.

În scurt timp se vor de-
mara lucrările pentru constru-
irea mult așteptatului sens
giratoriu pe DN 7, între Arad
și localitatea Vladimirescu,
sens giratoriu care va deservi
accesul pe drumul național
din și spre cartierul Via Car -

mina.  S-a depus în cadrul
primăriei documentația nece -
sară demarării lucrărilor,
aceasta primind deja toate
autorizațiile și avizele nece-
sare amplasării și construcției. 

Sensul giratoriu este de un
mare folos, în principal pentru

locuitorii cartierului sus am-
intit dar și pentru ceilalți
cetățeni ai localității, prin
diminuarea timpului de
așteptare în trafic, evitându-se
astfel aglomerația de la in-
trarea și ieșirea din Vladi -
mirescu spre Arad. Însă, cel

mai important beneficiu este
reducerea numărului de acci-
dente care au avut loc în zona
cartierului Via Carmina. 

Odată cu amplasarea aces-
tui sens giratoriu se așteaptă
un trafic fluidizat și în condiții
de siguranță atât pentru

locuitorii din Vladimirescu,
dar și pentru cei care
tranzitează localitatea. Lucră -
rile vor fi realizate de către
dezvoltatorul imobiliar al
cartierului Via Carmina,
Imotrust și are ca termen de fi-
nalizare luna noiembrie.

Sensul giratoriu a primit avizul de începere a lucrării

Deșeurile de pe pista de biciclete, adunate de copii
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Pe noul acoperiș al Primăriei Vladimirescu au fost mon-
tate zilele trecute panouri fotovoltaice, sistem care este des-
tinat alimentării cu energie electrică a Primăriei, panouri
care produc 30 KW, întregul necesar de energie electrică
consumat de aparatul Primăriei. 

Este prima instituție de acest fel din județ care consumă
exclusiv energia pe care o produce. Asta înseamnă că din
punct de vedere energetic există o independență față de
furnizorii de energie electrică. 

Primarul, Mihai Mag spunea: ,,Susținem energia verde
și soluțiile pentru eficientizarea funcționării aparatului ad-
ministrativ. Este doar un început, vom continua să montăm
astfel de panouri pe toate clădirile care ne aparțin. Aici mă
refer la școli, grădinițe, săli de sport, cămine culturale.” 

De asemenea, Primăria Vladimirescu este prima
instituție publică care oferă stație de încărcare pentru au-
tomobile electrice. 

Din momentul punerii lor în funcțiune, Primăria
Vladimirescu este primărie VERDE!

Primăria Vladimirescu, o primărie VERDE... 

Ne bucurăm că școala în-
cepe cu prezență fizică la ore,
un lucru extrem de important
pentru calitatea actului edu -
cațional, astfel că și în acest an
suntem în plin proces de igi-
enizare și reabilitare acolo
unde a fost necesar, pentru ca
la primul clopoțel din această
toamnă, clasele să-și
primească elevii în cele mai
bune condiții. 

Noua administrație a
Primăriei Vladimirescu pune
un accent deosebit pe
educație, pe calitatea actului
educațional, pe sport, tocmai
de aceea condițiile oferite sunt
și vor fi dintre cele mai bune. 

Există pe masa primarului
proiecte importante referi-
toare la corpurile de clădiri ale
școlii din comună, proiecte

care vor moderniza atât
spațiile de desfășurare ale cur-
surilor cât și școala în sine. 

Același lucru se întâmplă
în această perioadă și cu
grădinițele de pe raza
localităților comunei noastre. 

Și în cazul grădinițelor,
administrația lucrează la
proiecte care vor fi anunțate la
momentul oportun. 

Până atunci sunt igienizate
și grădinițele iar acolo unde
este cazul se intervine la
reparații și modernizări, așa
cum se întâmplă și la
grădinița de lângă Cetate,
unde băile sunt modernizate
în întregime. 

Nici un efort nu este prea
mare atunci când vorbim de-
spre investiția în educație.

Clădirile școlilor și grădinițelor 
au fost igienizate și reabilitate
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Marți, 24 August 2021, cu înce-
pere de la ora 19, în sala de specta-
cole de la Casa de Cultură din
Vladimirescu a avut loc un spectacol
folcloric caritabil, organizat de Pri-
măria Vladimirescu pentru a ajuta fa-
milia tânărului Paul-Cosmin Pătruț.

Pe scenă au urcat soliștii Diana
Selagea, Roberta Selagea, Laurențiu
Lazăr, Lucian Drăgan, Lucian Dră-

gan Junior, Diana-Giorgiana Mihuț și
Andrei Gurău. Muzica a fost asigu-
rată de orchestra condusă de Ioji
Naghi, iar de prezentarea spectacolu-
lui s-a ocupat Nicoleta Pavel, cunos-
cută realizatoare de emisiuni la TV
Arad și Radio Arad.

De asemenea, toate grupele An-
samblulului folcloric „Florile
Mureșului”, de la cei mai mici la cei

mari au prezentat un frumos pro-
gram de dansuri. 

A fost adunată suma de 23.500
lei! Mulțumim tuturor celor care au
contribuit și în special domnilor Nelu
Chesa și Pavăl Ivuț care au donat tot
ce au încasat prin vânzarea produse-
lor lor. 

Să fie cu folos!

Spectacol focloric caritabil la
Casa de Cultură din Vladimirescu

Primarul MIHAI MAG (în centru), alături de NICOLETA
PAVEL (în stânga) și DIANA GIURGIU Lucian Drăgan junior Roberta Selagea Laurențiu Lazăr

Diana Selagea Lucian Drăgan Diana-Giorgiana Mihuț Andrei Gurău Ioji Naghi

Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” Senior

Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” Junior
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Brătfălean Rareș 
& Luca Iulia

Miclea Victor-Alin 
& Dura Ioana-Claudia

Băbălai Cris-Beniamin 
& Rus Emanuela

Crețu Iulian & 
Beleni Romina-Luminița

Rujescu Vasile-Flavius 
& Jivan Anca-Diana

Breha Pușcașu-Andrei 
& Bulz Samira-Amel

Buzatu Sergiu 
& Crișan Melania

Bughi Marius-Florin 
& Nicuță Valentina

Agrijan Teodor-Ovidiu 
& Petroman Loredana

Ciuma Claudiu-Cristian 
& Andriese Raluca-Otilia

Szekelyi Eduard-Filip 
& Ardelean Eunice

Șerban Florin 
& Epurași Luminița

Mereniuc Sebastian-Octavian
& Bulz Georgeta

Toth Ștefan & 
Cozma Alina-Bianca

Vărșăndan Ovidiu & 
Lucaciu Mirabela-Ana-Maria

CASĂ  DE  PIATRĂ

378@ Închiriez spațiu comercial 250 mp (parter+etaj), pe str. Libertății;
tel. 0745-439.243.

378@ Închiriez garsonieră în zona Liceului; tel. 0799-219.913
378@ Vând storcător de struguri lemn+inox (diametrul 25 cm, h=45 cm,

greutate=35 kg) cu 500 lei; tel. 0730-032.255.
378@Vând tocător crengi electric, diametru maxim 40 mm, cu 500 lei;

tel. 0730-032.255.
378@ Vând sau închiriez chioșc termopan situat în Vladimirescu, vis-z-

vis de Moară, 6 mp, conectat la curent; tel. 0744-686.783.
378@ Vând sau închiriez chioșc termopan situat în Horia, lângă

Căminul Cultural, 10 mp, branșat la curent; tel. 0744-686.783.
378@ Vând mobilă de bucătărie, în stare foarte bună, colțar de bucătărie,

uși și geamuri, calorifere, toate la preț bun; tel. 0772-298.715.
*****

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

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

377@ Vând: chiuvete de bucătărie (cu una sau două cuve), chiuvete de
baie, dulă pioare sub ciuhetă și suspendate, scaune cu spătar, vas WC cu
scurgere directă și laterală, covor mare din import (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
ANUNȚ

În Vladimirescu, pe str. Ștefan cel Mare, în zona
Căminului Cultural, vă servim cu LANGOȘ și
PLĂCINTE BIHORENE, cu diferite umpluturi:
CARTOFI, BRÂNZĂ, CAȘCAVAL, ȘUNCĂ.

Vă așteptăm!


