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Lucrări de investiții,
pentru confortul

cetățenilor comunei

Strada Cantonului din Vladimirescu
prinde contur

Locuri de parcare pe strada Vasile Milea

Se introduce rețeaua de apă în Cartierul
Nou din Cicir

Noul aspect al parcării de la Biserica
Ortodoxă Vladimirescu

Parcare amenajată la intrarea în
Cimitirul Catoloc din Vladimirescu

În acest număr
puteți citi:

l Pagina 2: Acordarea ajutorului pen-
tru încălzire pentru iarna 2021/2022.

l Pagina 6: Lucrările de la sensul gira-
toriu de pe DN 7 sunt îm grafic.

l Paginile 7 și 8: Despre activitatea
fotbaliștilor de la C.S. Glogovăț 2013, C.S.
Real Horia și C.S. Mureșana Mândruloc,
precum și despre performanțele realizate
de luptătorii de la C.S. Glogovăț 2013.

Construcția no ului
parc amplasat pe Strada 3,
din Cartierul Tineretului -
Vladi mi rescu, se apropie
de finalizare. 

Acesta este singurul
parc de pe raza comunei
care este construit de la
zero în ultimii treizeci de
ani. 

„A fost amplasat, deja,
sistemul de irigare au-
tomat, dar și sistemul de
iluminat arhitectural, au
fost plantați o parte din
pomi dar și arbuștii orna-
mentali, care vor oferi o
vegetație permanentă sau
întinsă pe mai mult de
șase luni. Mai apoi ur-
mând a fi amplasat și
gazonul. De asemenea, la
această oră sunt asfaltate
aleile pietonale unde din
loc în loc se vor găsi per-

gole care vor face deliciul
amatorilor de fotografii. 

Întregul ansamblu va
oferi un aspect admirabil

în tregii zone, mai ales că
parcul se află situat în
imediata vecinătate a bis-
ericii ortodoxe care se află

în construcție în momen-
tul de față”, spunea pri-
marul Mihai Mag.

Noul parc este
aproape de 
finalizare...

Continuare în pagina 3

Pentru că sportul și
mișcarea sunt be -
nefice sănătății fizice
și psihice, autoritățile
locale investesc în
amenajarea a două
terenuri sintetice de
sport, împrejmuite,
care sunt sigure în
orice fel de condiții
climatice. 

Lucrările de con -
strucție și amenajare a
terenurilor sintetice ce
se desfășoară în loca -
litățile Horia și Mân-
druloc, se află pe
ultima sută de metri.

La Horia și Mândruloc, terenuri sintetice de sport

Continuare în pagina 3
Imagine de ansamblu a terenului de la Școala din Mândruloc
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Având în vedere preved-
erile Legii nr. 226/2021, aju-
torul de încălzire se acordă
în funcție de venitul mediu
lunar pe membru de familie
sau al persoanei singure,
după cum urmează:

- 1.386 lei/persoană în
cazul familiei.

- 2.053 lei în cazul persoa-
nei singure.

*****
Actele necesare pentru

dosarul de încălzire, în
funcție de sistemul de încăl-
zire utilizat în locuință, gaze
naturale, lemne (combusti-
bili solizi și/sau petrolieri)
sau energie electrică , sunt
următoarele:

- Cerere tip;
- Copia Contractului de

vânzare – cumpărare, Con-
tractul de închiriere, pentru
a dovedi calitatea de pro-
prietar sau chiriaș, pentru
imobilul/apartamentul/locui
nța la care se solicită ajuto-
rul;

- Actele de identitate (B.I.,
C.I., certificat naștere copil)
ale membrilor familiei, din
care să rezulte că aceștia au
domiciliul sau reședința la
adresa la care se solicită aju-
torul;

- Certificatul de căsătorie
(după caz);

- Certificatul de deces
(după caz);

- Hotărâre judecătorească
privind plasamentul, încre -
dințarea, adopția copilului,
dispoziții privind tutela, cu-
ratela sau stabilirea altor mă-
suri de protecție pentru
copii (după caz);

- Factură de energie elec-
trică recentă (din ultimele

luni ale anului 2021) – pri-
mele 3 pagini (după caz,
pentru cei care se încălzesc
cu energie electrică sau soli-
cită supliment de energie
electrică);

- Factură de gaze naturale
recentă (din ultimele luni ale
anului 2021) – toate paginile
(pentru cei care se încălzesc
cu gaze naturale sau solicită
supliment pentru gaze natu-
rale);

- Adeverință de venit cu-
prinzând salariul net din
luna anterioară depunerii
cererii, cu mențiunea de a se
specifica pe adeverință dacă
salariatul primește da/nu bo-
nuri valorice și care este va-
loarea acestora;

- Cupoane: pensie (orice
tip de pensie), alocații și
indemnizații, ajutor de
șomaj sau pentru orice altă
prestație socială, din luna
anterioară depunerii cererii;

- Adeverință doveditoare
a faptului că solicitantul sau
membrii familiei nu reali-
zează venituri impozabile,
eliberată de către Direcția
Generală a Finanțelor Pu-
blice Arad, pentru toți mem-
brii familiei care au împlinit
vârsta de 16 ani (chiar dacă
sunt salariați, pensionari sau
au indemnizații sociale);

- Adeverință de la facul-
tate pentru studenți, din care
să rezulte dacă beneficiază
sau nu de bursă;

- Decizia de impunere
pentru persoanele care reali-
zează venituri din activități
independente sau chirii;

- Adeverință de la Com-
partimentul Agricol (Primă-
ria comunei Vladimirescu)

din care să rezulte nominal
toate persoanele care locu-
iesc la adresa respectivă;

- Certificat de rol fiscal
eliberat de Compartimentul
de Taxe și Impozite Locale
din cadrul Primăriei comu-
nei Vladimirescu, din care să
rezulte bunurile deținute în
proprietate, pentru toți
membrii familiei;

- Adeverință de rol agri-
col (pentru cei care dețin te-
renuri agricole în altă
localitate).

- Dosar plic de carton.
În cazul deținerii în pro-

prietate a unui autoturism /
autoturisme și/sau motoci-
cletă / motociclete, se va pre-
zenta cartea de identitate, în
copie xerox a autoturismu-
lui, pentru evidențierea ve-
chimii.

Suplimentul pentru energie

Acesta este acordat lunar,
pe tot parcursul anului, in-
clusiv în perioada sezonului
rece, în funcție de sursele de
furnizare a energiei utilizate
și în sumă fixă, după cum
urmează:

l Venituri lunare de până
la 1.386 lei/membru de fam-
ilie sau până la 2.053 lei pen-
tru persoana singură:

- 30 lei/lună, pentru con-
sumul de energie electrică;

- 10 lei/lună, pentru con-
sumul de gaze naturale;

- 20 lei/lună, pentru con-
sumul de combustibili solizi
și/sau petroliferi.

Pentru solicitarea supli-
mentului pentru energie,
familiile și persoanele sin-
gure depun la primăria în a

cărei rază teritorială au
locuința o cerere și declarație
pe propria răspundere
privind, după caz,
componența familiei și veni-
turile realizate de membrii
acesteia. În situația în care se
solicită și ajutorul pentru
încălzire se va depune o
singură cerere și declarație
pe propria răspundere,
împreună cu actele necesare
solicitate de primăria de
domiciliu.

Lista bunurilor ce conduc 
la excluderea acordării 
ajutorului social/ajutor 

pentru încălzire

A. Bunuri imobile 
1. Clădiri sau alte spaţii

locative în afara locuinţei de
domiciliu şi a anexelor
gospodăreşti.

2. Terenuri de împrej-
muire a locuinţei şi curtea
aferentă şi alte terenuri in-
travilane care depăşesc 1.000
mp în zona urbană şi 2.000
mp în zona rurală. Fac
excepţie terenurile din
zonele colinare sau de
munte care nu au potenţial
de valorificare prin vân-
zare/construcţie/producţie
agricolă.

B. Bunuri mobile*)
1. Autoturism/autotur-

isme şi/sau motocicletă/mo-
tociclete cu o vechime mai
mică de 10 ani, cu excepţia
celor adaptate pentru per-
soanele cu handicap sau

destinate transportului aces-
tora sau persoanelor depen-
dente, precum şi pentru
uzul persoanelor aflate în
zone greu accesibile.

2. Mai mult de un auto-
turism/motocicletă cu o
vechime mai mare de 10 ani.

3. Autovehicule: autoutil-
itare, autocamioane de orice
fel cu sau fără remorci, ru-
lote, autobuze, microbuze.

4. Şalupe, bărci cu motor,
scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare
pentru uzul persoanelor
care locuiesc în Rezervaţia
Biosferei „Delta Dunării”.

5. Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată.

6. Utilaje de prelucrare
agricolă: presă de ulei,
moară de cereale.

7. Utilaje de prelucrat
lemnul: gater sau alte utilaje
de prelucrat lemnul, acţio -
nate hidraulic, mecanic sau
electric.

*) Aflate în stare de func -
ţionare

C. Depozite bancare
Depozite bancare cu val-

oare de peste 3.000 lei, cu
excepţia dobânzii.

D. Terenuri / animale
şi/sau păsări 

Suprafeţe de teren, ani-
male şi păsări a căror valoare
netă de producţie depăşeşte
suma de 1.000 euro pentru
persoana singură, respectiv
suma de 2.500 euro pentru
familie.

În atenția locuitorilor comunei Vladimirescu

Acordarea ajutorului de încălzire
pentru perioada iernii 2021-2022

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate
conduce la excluderea acordării ajutorului social/ajutoru-
lui pentru încălzire. Mai multe informații găsiți pe pagina
de internet: www.primariavladimirescu.ro
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

În zona centrală a parcului
se va poziționa o spec -
taculoasă fântână arteziană
care va da un farmec aparte. 

Parcul se întinde pe o
suprafață de 11.000 mp și
cuprinde mai multe zone cu
destinații specifice, o parte
dedicată persoanelor vârst-
nice, o alta practicării tenisu-
lui de masă. 

O premieră pentru Vladi -
mirescu sunt aparatele de fit-
ness în aer liber, cât și un
spațiu specific ca loc de joacă

pentru copii. 
Întreaga inves tiție se ridică

la o valoare de aproximativ

100.000 euro, par cul fiind
finanțat în întregime de la
bugetul local.

Noul parc este aproape
de finalizare...

Urmare din pagina 1

Acestea sunt amplasate
în curtea școlilor și au ca
scop principal deservirea
elevilor la orele de educație
fizică și sport, din cadrul
instituțiilor de învățământ,
iar după încheierea progra-
mului șco lar, terenurile pot
fi utilizate și de toți aceia
care doresc să practice
sport, fie că vorbim de
sporturi pentru amatori
sau de sport de per for -
manță. 

Într-o postare pe rețeaua
de socializare, edilul co-
munei Vladi mirescu, Mihai
Mag, a prezentat stadiul

lucrărilor făcând publică și
destinația terenurilor. 

Iată ce spunea Mihai
Mag: „Se muncește la ame-
najarea celor două terenuri
sintetice din Horia și Mân-
druloc, terenuri aflate în
curtea școlilor și destinate
în special copiilor, la orele
de curs, iar seara vor fi la
dispoziția tuturor locuito-
rilor!”, a scris edilul pe pa -
gina personală de
Face book. 

Investiția este făcută din
bugetul Primăriei, iar lu -
cră rile vor fi fina lizate într-
un termen foarte scurt.

Se lucrează la foc-continuu în Parcul de pe Strada 3

La Horia și Mândruloc,
terenuri sintetice 

de sport

Urmare din pagina 1

Se amenajează terenul de la Horia, din fața Școlii
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Lucrările sunt în
plină desfășurare pe
strada Cantonului,
noua stradă ce se
intersectează cu Str.
15, în Vladimirescu.
Aici sunt introduse
rețeaua de cana -
lizare și apă po -
tabilă, utilități care
vor deservi pe de o
parte o mică zonă
industrială, de cea -
laltă parte o zonă
rezidențială formată
din case ce urmează a fi construite.
Noua stradă va fi apoi modernizată
precum celelalte din acest cartier. 

Primarul comunei Vladimirescu,
Mihai Mag spunea: „Încercăm să
venim în sprijinul oamenilor cu tot
ceea ce legea ne permite, avem o
opțiune clară spre dezvoltare cu atât
mai mult cu cât această stradă va de-
servi și o mică zonă industrială,
unde agenții economici vor pune la
dispoziția oamenilor locuri de
muncă. Mereu am îndemnat și în-
demn oamenii de afaceri de aici, din
Vladimirescu, să mizeze ca forță de
muncă pe oamenii locului. Doar așa
putem oferi pe lângă confortul
utilităților necesare în vremurile în
care trăim, și o bunăstare a celor care
muncesc și trăiesc în localitățile
noastre”.

„Cantonului”, cea mai nouă stradă din Vladimirescu 

Primarul Mihai Mag a atras
atenția în nenumărate rânduri că pe
actuala rețea de apă potabilă, nu mai
pot fi autorizate foarte multe racor-
duri. 

Este mai mult decât necesară o
suplimentare a rețelei de apă cu o
aducțiune, astfel încât presiunea
apei de la robinet să nu fie afectată
de numărul mare de utilizatori. 

„Ne gândim să accesăm un
proiect în valoare de 4 milioane de
lei, prin programul național de
investiții «Anghel Saligny» și să
rezolvăm această aducțiune de apă
potabilă, cu atât mai mult cu cât,
odată cu realizarea inelului de
centură ce va lega Aradul de
autostradă, trecând pe raza comunei
noastre, pe terenurile adiacente vor
apărea zone industriale care vor so-
licita cuplarea la actuala rețea de apă
potabilă. Acest lucru fiind posibil
doar prin suplimentarea alimentării
cu apă a comunei noastre”, a de-
clarat primarul comunei Vladi -
mirescu, Mihai Mag.

Aducțiune de apă potabilă, prin «Anghel Saligny»

Vedere de ansamblu cu lucrarea la noua stradă din localitatea Vladimirescu

Primarul Mihai Mag verifică stadiul lucrărilor

O lucrare de anvergură, dar extrem de necesară
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Pe lângă reabilitarea trotuarelor,
administrația Mag a considerat
oportun să amenajeze o parcare pe
locul unde, la fiecare ploaie, se for-
mau noroaie care le dădeau bătăi de
cap celor care vroiau să coboare din
mașina parcată pe strada Vasile
Milea. Cu atât mai mult cu cât e și o
zonă de interes comercial. 

Parcarea a fost executată cu
angajații din cadrul Gospodăriei Co-
munale, locurile de parcare fiind de-
limitate cu pavaj de altă culoare.
Civilizația începe și de la modul în
care comunitatea îți oferă posibili-
tatea de a beneficia de parcări
demne de o comună europeană.
Suntem siguri că investiția va fi
întreținută de cei care o vor folosi,
accesul nefiind permis mașinilor de
tonaj mare.

Locuri de parcare pe strada Vasile Milea!

Administrația Mag și-a propus
încă din prima zi a mandatului să
contribuie consistent la transfor-
marea în bine a localităților co-
munei. Oamenii așteaptă în
principal apă, canalizare, iluminat
și asfalt pentru confortul propriului
cămin. Importante lucrări de ame-
najare a noilor cartiere sunt în
desfășurare. 

La Cicir, unde se va ridica un
nou cartier de case, autoritățile lo-
cale au demarat un proiect de extin-

dere a rețelelor de utilități. În prima
fază s-a amenajat calea de acces în
acest nou cartier, apoi au fost
montați stâlpi pentru electricitate și
iluminat public stradal, iar acum s-
a predat amplasamentul pentru ex-
tinderea rețelei de apă potabilă.
Lucrările au demarat și sunt în
plină desfășurare. Totul pentru ca
în momentul în care proprietarii
vor începe construcțiile caselor,
aceștia să poată fi racordați la
rețelele principale de utilități.

Cu un buget limitat și cu angajații
serviciului de Gospodărire Comunală
din cadrul Primăriei, autoritățile locale
au amenajat într-o nouă arhitectură
parcarea din fața bisericii ortodoxe,
din localitatea Vladimirescu, aceasta
având acum un aspect curat și plăcut. 

„Cei care vin duminică de du -
minică cu mașina la Sfânta Biserică au

acum posibilitatea de a parca în
condiții normale și civilizate, demne
de o comună în care se pune foarte
mult accentul pe confortul locuitorilor
săi. Și de ce nu, să oferim un peisaj
plăcut privirii și acelora care sunt doar
în trecere prin comuna noastră”, a de-
clarat primarul Mihai Mag.

Cicir: rețea de apă 
în noul cartier...

Parcarea Bisericii Ortodoxe 
din Vladimirescu - în haine noi

Noua imagine a străzii, cu noile locuri de parcare

Localitatea Cicir este pe calea modernizării

Imaginea diurnă a parcării din fața Bisericii...

... și una la fel de impresionantă, dar pe timp de noapte
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Lucrările la viitorul sens giratoriu de la intrarea
în localitatea Vladimirescu dinspre municipiul
Arad, în zona adiacentă cartierului Via Carmina,
se află într-un stadiu avansat de construcție. 

Dacă vremea va permite, sensul giratoriu va fi
finalizat în termenul stabilit, adică finele acestui
an. Investitorul și dezvoltatorul cartierului Via
Carmina este și finanțatorul acestei lucrări atât de
necesare. 

Sensul giratoriu are drept scop fluidizarea trafi-
cului care tranzitează localitatea noastră, aducând
un plus de siguranță tuturor participanților la
traficul de pe DN7 dar în special riveranilor
cartierului Via Carmina care vor avea un acces
facil atât în cartier cât și din cartier pe drumul
național. 

Pentru execuția acestuia este necesară o
suprafață de teren de 7.000 mp din care 600 mp au
fost puși la dispoziție de către Primăria comunei
Vladimirescu. 

Configurația noului sens giratoriu este de 50 ml
și este format din patru brațe, două pe DN7, un alt
braț va facilita accesul în Via Carmina, iar ultimul
braț accesul către viitorul hipermarket ce se va
construi la intrarea în localitate. 

Costurile acestei lucrări se ridică la valoarea de
700.000 euro +TVA.

Sensul giratoriu de pe DN7 - în grafic
Comuna noastră... în imagini și cuvinte

Vedere impresionantă, realizată cu drona,
a stadiului actual al lucrărilor de la 

sensul giratoriu de pe DN7

Și în mediul rural, trotuarele
sunt o prioritate, tocmai de
aceea în acest an s-a pus un
mare accent pe amenajarea și
redimensionarea trotuarelor de
pe mai multe străzi. Acestea tre-
buie să fie executate cores -
punzător. 

Este important ca pavajul
sau asfaltul - după caz - să fie de
calitate superioară oferind con-
fort iar lățimea aleilor sau trotu-
arelor să permită o circulație
pietonală facilă, din ambele sen-
suri. 

În proiectul ce cuprinde

moder nizarea trotuarelor din
comuna Vladi mirescu, edilul
Mihai Mag a optat pentru ca
trotuarele să fie ceva mai late în
ideea că atunci când circulă
pietonal o familie, să fie posibilă
și circulația din sens opus a
unui alt pieton, fie că este vorba
de un om mai în etate sau un
copilaș cu tricicletă. 

După ce au fost finalizate
reabilitările trotuarelor de
străzile Ștefan cel Mare și Re-
formei, a venit și rândul străzii
Nicolae Bălcescu, execuție care
se află în faza finală.

Strada Nicolae Bălcescu are trotuar reabilitat

Strada Nicolae Bălcescu (în zona intrării în Cimitirul Catolic), în timpul
lucrărilor (fotografia de sus) și la finalizarea acesteia (fotografia de jos). Pri-
marul Mihai Mag, prezent pe șantierul investiției, se declară mulțumit 

de calitatea lucrării și de aspectul modern al zonei
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LIGA a IV-a

l Etapa a VIII-a (9.10.2021): Glogovăț -
Pâncota 0-0. Au jucat pentru Glogovăț: R.
Stanciu - B. Moldovan, T. Bier, Alex. Mariș
(46, Cr. Negrea), Burcă (77, D. Negrea),
Doboș, Pantea, Sterciuc (84, Borteș), Gornic,
R. Kocsis, A. Diarra. Arbitru: Cătălin Iova (P.
Vesa și Cr. Takacs); observator: Corneliu Tiu-
lea. În celelalte meciuri ale etapei: Sântana -
Ineu 2-0, Șimand - Beliu 4-1, Felnac - Zăbrani
2-1 și Păuliș - Socodor 1-3.

l Etapa a IX-a, ultima din tur (16.10.2021):
Beliu - Glogovăț 2-2 (0-0). Au marcat: Oct.
Purtan (50) și Botaș (63), respectiv T. Bier
(81) și Borteș (90+2). Au jucat pentru Glogovăț:
Ciornei - Burcă, T. Bier, Alex. Mariș (59, Gor-
nic), Pantea, Doboș (66, Borteș), R. Kocsis, B.
Moldovan, Sterciuc, Chepețan, Cr. Negrea.
Arbitru: Tudor Jurcă (L. Berariu și S. Galuti);
observator: Mircea Bondar. În celelalte meciuri
ale etapei: Zăbrani - Păuliș 4-2, Pâncota - Fel-
nac 3-1, Ineu - Șimand 4-0 și Socodor - Sân-
tana 3-0.

l Etapa a X-a, prima din retur (23.10.2021):
Ineu - Glogovăț 6-2 (2-1). Au marcat: Rucă-
reanu (23), D. Florea (35 și 75), D. Mâneran
(51 și 63) și Răsvanță (72), respectiv Gornic
(8) și Sterciuc (48). Au jucat pentru Glogovăț:
R. Stanciu - Pantea, Burcă, T. Bier (eliminat în
min. 66), Alex. Mariș (46, S. Popa), A. Diarra
(77, Borteș), R. Kocsis, B. Moldovan, Sterciuc
(46, M. Ceh), Cr. Negrea (77, L. Avram), Gor-
nic. Arbitru: Ionuț Nicoraș (G. Hărduț și D.
Cojocaru); observator: Andras Mako. În cele-
lalte meciuri ale etapei: Pâncota - Păuliș 2-0,
Zăbrani - Socodor 0-1 și Sântana - Șimand
3-1; Beliu - Felnac se joacă la 27 noiembrie.

l Etapa a XI-a (30.10.2021): Glogovăț -
Șimand 2-1 (0-0). Au marcat: Borteș (63) și Cr.
Negrea (80), respectiv Cl. Ujoc (85). Au jucat
pentru Glogovăț: R. Stanciu - Burcă, Alex.
Mariș (75, L. Avram), A. Diarra, B. Moldo-
van, Doboș (54, Borteș), Sterciuc, Chepețan,
R. Ardelean (82, M. Ceh), Cr. Negrea, R.
Kocsis. Arbitru: Cătălin Iova (Andreea Șușca
și S. Mocanu); observator: Constantin Vida. În
celelalte meciuri ale etapei: Zăbrani - Sântana
1-2, Socodor - Pâncota 4-2, Felnac - Ineu 2-1
și Păuliș - Beliu 1-1.

l Etapa a XII-a (6.11.2021): Sântana -
Glogovăț 2-1 (1-1). Au marcat: Cl. Popa (26)
și V. Stanciu (85), respectiv Gornic (3). Au
jucat pentru Glogovăț: R. Stanciu - Căciulă,
Pantea, T. Bier (30, A. Diarra), Burcă, R. Koc-
sis, Doboș (61, Chepețan), B. Moldovan, Gor-
nic (61, Borteș), R. Ardelean, Cr. Negrea.
Arbitru: Ionel Deac (R. Neghi și P. Vesa); ob-
servator: Ioan Hamza. În celelalte meciuri ale
etapei: Ineu - Păuliș 0-0, Beliu - Socodor 2-4,
Pâncota - Zăbrani 1-1 și Șimand - Felnac 1-3.

1. Ineu 12    9  1    2    27-11    28p
2. Socodor 12    8  1    3    30-19    25p
3. Felnac 12    8  0    3    31-16    24p
4. Sântana 12    7  0    5    18-17    21p
5. Glogovăț 12    5  3    4    17-20    18p
6. Pâncota 12    5  2    5    18-  8    17p
7. Beliu 12    3  3    5    19-21    12p
8. Zăbrani 12    2  4    6    15-20    10p
9. Păușiș 12    2  3    7    12-24      9p

10. Șimand 12    1  1  10    11-32      4p

LIGA a VI-a (Seria A)

l Etapa a V-a (10.10.2021): Păuliș II -
Horia 1-1 (1-1). Au marcat: Zubașcu (35), res-
pectiv C. Alba (34). Au jucat pentru Horia:
Ignat - C. Mocan, Negru, V. Pele, Rașca, C.
Alba, Scripciuc, Stochiță, Pavel, Merca (77,
Alex. Ilea), S. Horvat (64, Bîlc). Arbitru: Ni-
colae Iacob (G. Hărduț și Z. Nagy); observa-
tor: Iosif Lovas.

l Etapa a V-a (10.10.2021): Mândruloc -
Turnu 0-5 (0-3). Au marcat: R. Kovacs (12),
Sturz (33), E. Varga (45 și 58) și C. Dolga (90).
Au jucat pentru Mândruloc: Fl. Toma (65,
Alex. Vârciu) - Todirică (65, Ochiș), Magdi,
Țîru, R. Mekki (65, A. Vesa), Stavilă, Gh.
Muntean, Petreanu, Calenici (46, Bold), T.
Matei, D. Covaci. Arbitru: Cristian Takacs
(Cr. Moldovan și Ad. Trif); observator: Iosif
Vas. Celelalte rezultate ale etapei: Atletico Arad
- Dorobanți 4-1, Mailat - Banatul Arad 3-0 și
Vinga - Zăbrani II 8-1.

l Etapa a VI-a (16.10.2021): Horia - Ză-
brani II 9-1 (4-0). Au marcat: Merca (18, 81 și
86), Rașca (19, 54 și 56), C. Alba (26), Pavel
(28) și D. Pele (74), respectiv Curac (70). Au
jucat pentru Horia: Ignat (75, R. Salanț) - C.
Mocan (64, Morariu), Negru, Merca, V. Pele,
Rașca, C. Alba, Scripciuc (64, Bîlc), Stochiță
(70, D. Pele), S. Horvat (70, F. Dărău). Arbi-
tru: Ionuț Nicoraș (M. Vîlceanu și Patricia
Pantea); observator: Romulus Tănăsescu.

l Etapa a VI-a (17.10.2021): Păuliș II -
Mândruloc 7-1 (4-1). Au marcat: Zubașcu (23
și 52), Orza (36), I. Bogdan (41, 44 și 63) și G.
Pop (88), respectiv Magdi (17). Au jucat pen-
tru Mureșana: Alex. Vârciu - Todirică, D. Co-
vaci (65, H. Vârciu), Petreanu, T. Matei,
Magdi, Ochiș (46, C. Ceh), R. Mekki, A. Vesa,
Calenici, Bold. Arbitru: Flavius Dreghici (S.
Popa și A. Kotroczo); observator: Daniel Scri-
don. Celelalte rezultate ale etapei: Banatul Arad
- Vinga 3-2, Dorobanți - Mailat 3-0 și Turnu
- Atletico Arad 4-3.

l Etapa a VII-a (24.10.2021): Mândruloc
- Horia 0-4 (0-3). Au marcat: C. Alba (9, 45 -
din 11m și 71) și C. Mocan (34). Au jucat echi-
pele: Mândruloc: Alex. Vârciu (80, Toc) - A.
Vesa (54, L. Rus), R. Vesa, Merișanu, Todi-
rică, Petreanu, Ponepalo (72, H. Vârciu),
Magdi, Calenici, Bold, Gh. Muntean; Horia:
Ignat - C. Mocan, Negru, Merca, V. Pele,
Rașca, C. Alba (87, D. Pele), Scripciuc (85,
Franț), Stochiță (49, Rotariu), Pavel, Alex.
Ilea (46, S. Horvat). Arbitru: Loredan Bogdan
(Liana Nica și V. Herbei); observator: Romu-
lus Tănăsescu. Celelalte rezultate ale etapei: At-
letico Arad - Păuliș II 2-2, Mailat - Turnu 1-2,
Vinga - Dorobanți 2-0 și Zăbrani II - Banatul
Arad 4-0.

l Etapa a VIII-a (30.10.2021): Horia - Ba-
natul Arad 4-0 (2-0). Au marcat: Merca (27),
Marcă (30, autogol), C. Alba (47) și Rașca
(63). Au jucat pentru Horia: Ignat (83, Goia) -
C. Mocan, Merca, V. Pele, Rașca, C. Alba,
Scripciuc (68, F. Dărău), Stochiță (58, Bîlc),
Pavel (70, Mavriche), S. Horvat, Negru (83,
Franț). Arbitru: Roland Sandu (R. Mocan și
C. Nițui); observator: Corneliu Tiulea.

l Etapa a VIII-a (31.10.2021): Mândruloc
- Atletico Arad 2-2 (1-2). Au marcat: Gh.
Muntean (16 și 61), respectiv Sterciuc (10) și
Moloci (44). Au jucat pentru Mândruloc: Alex.
Vârciu - R. Vesa (68, Calenicic), Todirică, Pe-
treanu, Ponepalo, Magdi, Bold, C. Ceh (61,
Merișanu), Țîru, T. Matei, D. Covaci (12, Gh.
Muntean). Arbitru: Ionel Deac (M. Borza și
Ioana Drăgoiu); observator: Iosif Lovas. Cele-
lalte rezultate ale etapei: Dorobanți - Zăbrani
II 3-6, Turnu - Vinga 2-2 și Păuliș II - Mailat
3-0.

l Etapa a IX-a, ultima din tur (6.11.2021):
Atletico Arad - Horia 0-7 (0-2). Au marcat:
Rașca (7, 52 și 85), C. Alba (30), Stochiță (57)

și S. Horvat (69 și 74). Au jucat pentru Horia:
R. Salanț - C. Mocan, Negru, V. Pele, Stochiță
(68, F. Dărău), Pavel (74, Franț), Scripciuc
(74, Mavriche), C. Alba, Rașca, Merca (46, S.
Horvat), Rotariu, 68, D. Pele). Arbitru: Ro-
land Sandu (D. Cojocariu și Patricia Pantea);
observator: Ovidiu Coman.

l Etapa a IX-a (6.11.2021): Mailat - Mân-
druloc 2-0 (0-0). Au marcat: Nyamcsuk (67) și
Ioniga (79). Au jucat pentru Mândruloc: Alex.
Vârciu - Todirică, Petreanu, Ponepalo,
Magdi, Bold, T. Matei, Calenici, R. Mekki,
Merișanu, R. Toth. Arbitru: Dionisie Rus (V.
Stanciu și Alex. Lovas); observator: Corneliu
Tiulea. Celelalte rezultate ale etapei: Vinga -
Păuliș II 0-2, Zăbrani II - Turnu 0-2 și Banatul
Arad - Dorobanți 6-2.
1. Horia 9    8  1  0    51-  8    25p
2. Păuliș II 9    5  2  1    32-12    17p
3. Vinga 9    5  1  3    26-12    16p
4. Turnu 9    5  1  3    21-18    16p
5. Zăbrani II 9    5  0  4    20-32    15p
6. Atletico Arad 9    3  2  4    24-24    11p
7. Banatul Arad 9    3  1  5    15-25    10p
8. Dorobanți 9    3  0  6    18-31      9p
9. Mailat 9    2  0  7      8-29      6p

10. Mândruloc 9    0  2  7      6-32      2p

Evoluții bune ale echipelor noastre de fotbal
Glogovăț se menține aproape de podium - Horia este 

lider detașat - Mândruloc încearcă să țină pasul...
Cam aceasta este starea de spirit la echipele noastre de fotbal, angrenate în competițiile orga-

nizate de Asociația Județeană de Fotbal Arad, pentru ediția de campionat 2021/2022. C.S.
Glogovăț 2013, participantă în „elita” județeană este pe locul 5, după 12 etape, dar poate spera
că va termina printre primele patru. În „Promoție” (Seria A), C.S. Real Horia este lider autoritar
și incontestabil: fără nici un meci pierdut (cu doar un singur meci egal în cele 9 etape jucate),
având opt victorii și marcând nu mai puțin de 51 de goluri! Cât despre C.S. Mureșana Mân-
druloc, problemele de lot o fac să stea, pentru moment, pe ultimul loc în Serie, fiind încă în
așteptarea primei victorii din campionat! Iată cum arată casetele tehnice ale meciurilor jucate de
echipele noastre, de la numărul precedent al ziarului...

Clasament Liga a V-a (Seria A):
1. Lipova II 9   7  0  2   55-15   21p 
2. Nădlac 9   6  3  0   32-  8   21p
3. Bujac Arad 9   5  2  2   24-22   17p
4. Zădăreni 9   4  5  3   33-22   14p
5. Secusigiu 9   4  1  4   21-26   13p
6. Pereg 9   3  3  3   19-21   12p
7. Sânpaul 8   3  3  2   14-17   12p
8. Pecica II 9   3  2  4   20-26   11p
9. Aluniș 9   2  4  3   10-12   10p

10. Șeitin 9   1  0  8   12-40     3p
11. S. German 9   1  0  8     9-40     3p
Clasament Liga a V-a (Seria B):
1. Viitorul Ar. 9   9  0  0   35-  6   27p
2. Pilu 9   6  3  0   36-10   21p
3. Macea 9   6  2  1   26-  7   20p
4. Șofronea 9   4  3  2   17-16   15p
5. Ghioroc 9   4  2  3   23-26   14p
6. Iratoșu 9   3  3  3   28-31   12p
7. C. Alexa 9   3  1  5   20-22   10p
8. Ch. Criș II 9   2  1  6   13-23     7p
9. Sântana 10   2  1  7   22-34     7p

10. Livada 9   2  0  7   10-33     6p
11. Olari 9   1  0  8   16-38     3p
Clasament Liga a V-a (Seria C):
1. Târnova 9   7  2  0   23-  6   23p
2. Bocsig 9   7  1  1   30-11   22p
3. Șepreuș 9   5  1  3   30-19   16p
4. Seleuș 9   5  1  3   21-13   16p
5. Apateu 10   5  0  5   27-26   15p
6. Țipar 9   5  0  4   27-25   15p
7. Satu N. 9   3  1  5   32-40   10p
8. Gurahonț 9   2  3  4   29-24     9p
9. Buteni 9   2  3  4   26-21     9p

10. Gurba 9   2  0  7   11-40     6p
11. Dezna 9   1  0  8   12-46     3p
Clasament Liga a VI-a (Seria B):
1. Sintea Mare 8   6  0  2   21-  8   18p
2. Sebiș 8   6  0  2   20-  9   18p
3. Sintea Mică 7   4  0  3   14-10   12p
4. Vârfurile 8   3  1  4   19-28   10p
5. Șicula 7   3  0  4     9-25     9p
6. Dieci 8   2  1  5   17-18     7p
7. Zărand 8   2  0  6   13-15     6p

Deși Horia a dominat derby-ul local cu Mândruloc, meciul nu a fost lipsit 
de faze ca aceasta, când mingea a fost aprig disputată
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379@ Vând porc, str. Mihai Eminescu nr. 15; tel. 0357/411.182.
379@ Vând casă formată din 2 corpuri de clădire, în localitatea Cicir

nr. 29, 90.000 euro (negociabil); tel. 0745-845.510 sau 0257/216.370.
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. Tele-

fon: 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

În Vladimirescu, pe str.
Ștefan cel Mare, în zona
Căminului Cultural, vă
servim cu LANGOȘ și PLĂ -
CINTE BIHO RENE, cu
diferite umpluturi: CARTOFI,
BRÂNZĂ, CAȘCAVAL,
ȘUNCĂ.

Vă așteptăm!

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

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

Și primul prilej a fost concur-
cul internațional de la Kanija
(Serbia), unde au participat spor-
tivi din 11 țări. C.S. Glogovăț
2013 a avut un reprezentant, prin
RUSU DANIEL, care a concurat
la categoria 110 kg, ocupând în
final pe locul al III-lea. A fost o
competiție extrem de puternică,
în condițiile în care perioada de
pandemie sportivă a afectat și
sportivii din țările participante,
nu numai din România, așa că la
prima ocazie ivită, toți sportivii
au căutat să dea tot ce au mai
bun.

Cât privește activitatea clubu-
lui C.S. Glogovăț 2013, antreno-
rul Lazăr Ciunta ne-a spus că
sportivii au revenit la antrena-
mente, acestea fiind făcute în
noua sală de sport de la Școala
Gimnazială Vladimirescu. De
fapt, una din cele trei moderni-
zate, la inițiativa primarului
Mihai Mag, care a oferit tuturor
praticanților de sport un loc pro-
pice. Sala este dotată și folosită
exclusiv pentru lupte. Acum, la
antrenamente vin 18 sportivi (cu
vârsta cuprinsă între 9 și 18 ani),
care se pregătesc pentru viitoa-
rele competiții de anul viitor, asta
și depinzând, bine înțeles, de
situația pandemică din țară.

Cu toate acestea, antrenorul

clubului face o invitație pentru
copiii cu vârsta între 8 și 12 ani să
vină la Sala de Sport pentru
Lupte, în zilele de Luni, Miercuri
și Vineri, de la ora 16:00, pentru
inițiere și antrenament la lupte
greco-romane.

Anul acesta, sportivii de la
C.S. Glogovăț 2013 vor mai parti-
cipa la două competiții de tip me-
moriale, la Satu-Mare (26-27
Noiembrie 2021) și Timișoara (3-
4 Decembrie 2021).

Antrenor, LAZĂR CIUNTA
C.S. Glogovăț 2013

După mai bine de 18 luni de restricții și greutăți,

Luptătorii de la C.S. Glogovăț 2013 
au reînceput activitatea sportivă

CABINET 
STOMATOLOGIC

dr. ROBERT KOVALIK
Servicii de asistență

stomatologică la 
cabinetul situat în

Vladimirescu, 
strada Vasile Roaită nr. 9.

Programările 
se fac la telefonul:

0746-672.842

Podiumul categoriei 110 kg de la competiția din Serbia, 
cu DANIEL RUSU (al doilea din dreapta) pe locul al III-lea

Daniel Rusu, împreună cu
antrenorul Lazăr Ciunta


