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Cum am văzut eu 2021!
Anul 2021 a fost primul
an de când sunt primar!
Prin votul celor mulți am
ajuns în slujba oamenilor.
Zilnic am muncit și gândit
proiecte astfel încât prin tot
ceea ce realizez să mă ridic
la nivelul așteptărilor celor
mulți. Întotdeauna am
crezut că un edil trebuie să
ﬁe cel care dă direcția dezvoltării unei comunități și mai ales - cel care să asculte
toate punctele de vedere și
să ia întotdeauna decizia
dreaptă și corectă. Asta
aștept eu de la un primar.
Este normal, atunci,
dacă sunt primar, să mă
conduc pe aceleași principii. Anul acesta nu a fost
unul simplu, au fost
provocări, piedici, „chichițe” legislative, care
îngreunează ritmul de
lucru cu care eu sunt
obișnuit, dar au fost și
proiecte frumoase pe care
așteptam de mult să le implementez. Important este
drumul drept către mai
bine. Viziunea despre cum

MIHAI MAG, primarul comunei Vladimirescu
trebuie să arate comuna
Vladimirescu o aveam încă
dinainte ca să ajung primar. Și de atunci tind
mereu să cred că obstacolele sunt întotdeauna
făcute ca să ﬁe depășite. Au
fost proiecte inițiate în
prima lună de mandat și
care abia săptămânile trecute s-au concretizat.

Și toate acestea din pricina birocrației excesive și a
centralizării care sufocă
dezvoltarea acestei țări.
Împreună cu echipa
mea am identiﬁcat prioritățile ﬁecărei localități ale
comunei, ﬁe că vorbim de
Vladimirescu, de Horia, de
Mândruloc sau de Cicir.
Continuare în pagina 2

Proiectul anului:
La Vladimirescu, parc
multifuncțional!

Amplasat pe o suprafață de 11.000 mp, aﬂat în imediata
apropiere a bisericii ortodoxe care încă este în stadiu de
construcție, noul parc din Vladimirescu, construit de la zero,
ﬁind și singurul parc realizat în ultimii 35 de ani aici, situat
pe Strada 3 din Cartierul Tineretului, parcul se apropie cu
pași repezi de ﬁnalizare.Lucrările se aﬂă pe ultima sută de
metri, au fost montate pergolele, mobilierul urban, s-au pus
rulourile de gazon și au fost plantați pomi și arbuști ornamentali.
A fost montată și impresionanta fântână arteziană care
se va situa în zona centrală a parcului. În parc, pe lângă alei,
o generoasă zonă verde cu arbori și arbuști ornamentali,
sunt amplasate zone dedicate celor mici cu echipamente
speciﬁce locurilor de joacă pentru copii.
Continuare în pagina 3

Magia luminilor
de Sărbători...
Precum în alți ani, în luna Decembrie comuna Vladimirescu este
împodobită de sărbătoare cu ornamente și lumini multicolore.
Principalele locuri de atracție au rămas zonele centrale din toate
localitățile comunei, dar și Casa de Cultură din Vladimirescu. „Ne
dorim ca farmecul Sărbătorilor să ﬁe prezent în ﬁecare localitate,
de aceea, în limita posibilităților, încercăm mereu să aducem un
strop de culoare și câte ceva din spiritul sărbătorilor de iarnă.
Sperăm ca lumina adevărată să poposească în suﬂetele oamenilor
aducându-le pace, sănătate și pe cei dragi acasă”, spunea Mihai
Mag, primar Vladimirescu.
Așadar, în ﬁecare zi, pe înserate luminile de sărbătoare se
aprind călăuzindu-ne către farmecul zilelor de sărbătoare și trecerea în Noul An.

Zona centrală a localității Vladimirescu, iluminat festiv de Sărbători.
În pagina 3, alte locații unde se pot admira luminile de Sărbători
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Cum am văzut eu 2021 !
Urmare din pagina 1
Am plecat împreună pe acest
drum, este un drum lung și poate
vor mai apărea obstacole, sigur însă
este că la capătul drumului comuna
noastră trebuie să arate cu totul altfel. Și acesta este obiectivul meu de
primar!
Dar toate realizările nu pot ﬁ
făcute de unul singur, ci doar
împreună cu ﬁecare cetățean al comunei. Poate că nu toți sunt întotdeauna mulțumiți, dar un lucru
trebuie știut: întotdeauna eu, Mihai
Mag, încerc să iau decizia corectă în
favoarea celor care viețuiesc aici în
comună. Ținând cont și de posibilitățile noastre ca administrație.
Vreau să vă spun că suntem o
comună puternică, cu aproape
14.000 de suﬂete, unde cuvântul
ﬁecăruia dintre noi contează atât la
nivel local cât și la nivel județean.
Sunteți oameni admirabili, vă simt
că-mi sunteți alături și pentru mine
asta e o conﬁrmare că sunt pe drumul cel bun. Împreună vom parcurge acest drum!
Am pus accent pe educația copiilor noștri, pe sport, pe sănătate și în
egală măsură pe infrastructură și
utilitățile de care are nevoie o comunitate ce-și dorește în mediul rural
confortul din urban. Aici am mereu
în vedere apa curentă, canalizarea,
iluminatul public, străzi asfaltate,
trotuare și piste de biciclete. La
această oră, Horia are aproape toate
străzile asfaltate, urmează ca și celelalte localități să se bucure de
această normalitate.
În tot acest an, 2021, am oferit
oportunități oamenilor de afaceri
care și-au dorit să investească aici.
Să știți că numărul agenților economici a crescut substanțial, asta
înseamnă dezvoltare, locuri de
muncă și în ﬁnal o picătură de
bunăstare. Îmi place să stau de
vorbă cu oameni care muncesc și
trăiesc în comuna noastră, înseamnă că avem nu doar trecut și
prezent ci și viitor.
Suntem una dintre puținele comune din județ unde tinerii vin în
număr mare să-și facă un rost, să-și

construiască o casă, să trăiască, să
aducă plus valoare comunității.
Aceștia la rândul lor au familii,
copii, vise, speranțe.
De aceea, școlile trebuie să ﬁe
oglinda comunității noastre, ﬁecare
clasă de studiu am considerat că trebuie să ﬁe conectată la internet,
localitățile comunei trebuie să ofere
doritorilor terenuri de sport, așa
cum de altfel avem acum peste tot,
grădinițe la standard urban, locuri
de joacă pentru copii și infrastructură demnă de secol 21. Chiar
în aceste zile se amenajează un loc
de joacă la Mândruloc, lângă
terenul sintetic de sport și Căminul
Cultural, dar și la Vladimirescu în
cel mai nou parc al comunei.
Am mers mai departe și am implementat proiectul „energiei
verzi”, iar astăzi, clădirea Primăriei
Vladimirescu se alimentează cu energie electrică produsă cu ajutorul
panourilor fotovoltaice. Mai mult,
în parcarea instituției noastre, cei
care vin cu treabă își pot încărca autoturismele care funcționează electric. Gratuit!
Acum, la sfârșit de an nu vreau
să enumăr chiar toate lucrurile
făcute pe parcursul celor 365 de zile,
pentru că cele mai multe dintre
acestea se văd în comună, ﬁe că vorbim de extinderea rețelei de apă,
iluminat public, drumuri asfaltate,
apariția de noi cartiere de locuințe,
modernizarea capelelor cimitirelor,
împrejmuirea acestora, reabilitarea
grupurilor sanitare din cimitire,
înﬁințarea de platforme speciale cu
destinația de depozitare a
gunoaielor.
Și pentru că am amintit de acestea, vreau să scot în evidență serviciul de gospodărie comunală din
Primărie, unde avem achiziționate
mai multe utilaje pentru lucrările
necesare pe raza comunei.
Cred că una dintre cele mai importante momente ale lui 2021 a fost
atunci când am ﬁnalizat lucrarea de
cadastrare a localităților noastre,
pentru prima dată ﬁind puse în ordine toate numerele de casă și delimitarea parcelelor proprietarilor de
teren. Am mai spus-o, o astfel de lu-

Primarul comunei Vladimirescu, MIHAI MAG, la masa de lucru,
va sta la dispoziția cetățenilor și în anul 2022

crare se face o dată la câteva sute de
ani.
Vă mulțumesc, oameni buni, că
ați înțeles necesitatea acestui
proiect, la fel cum și noi am înțeles
să venim în sprijinul oamenilor cu
gratuitatea preschimbării actelor de
identitate!
Am digitalizat serviciile primăriei, impozitele și taxele locale
pot ﬁ plătite online la orice oră din
zi sau noapte. E și acesta un pas
către mâine.
Ar mai ﬁ multe de amintit, însă
spre ﬁnal vreau să mă opresc
asupra celui mai nou parc din
comună, cel din localitatea Vladimirescu, 11.000 de metri pătrați de
gazon cu sistem de irigație,
vegetație, bănci, mobilier speciﬁc,
alei și zone cu loc de joacă pentru
cei mici, dar și amplasarea unor
aparate de exterior pentru întreținere corporală, de tip „ﬁtness”.
Sunt bucuros de această realizare,

Vă doresc tot binele iar gândurile bune și curate să
vă însoțească pretutindeni. La Mulți Ani, cu Sănătate!
Primar, MIHAI MAG
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Proiectul anului:
Magia luminilor
La Vladimirescu, parc
de Sărbători...
multifuncțional!
Urmare din pagina 1

De asemenea, pasionații de mersul cu role o vor putea
face pe aleile parcului, iar cei care vor să își toniﬁeze organismul pot proﬁta de accesoriile amplasate pentru ﬁtness în
aer liber. Pentru cei mai în vârstă s-au pus bănci cu mese pe
care vor ﬁ montate table de șah. Aleile noului parc mai oferă
posibilitatea practicării jogging-ului pentru cei pasionați de
mișcare.
Pergola îi îndeamnă pe pasionații de fotograﬁe să imortalizeze momente unice cu cei dragi, parcul putând ﬁ
frecventat, atât ziua cât și pe timp de noapte, mai ales în
nopțile toride de vară, beneﬁciind de iluminatul arhitectural
amplasat aici.
Deoarece vremea nu mai permite ca fântâna arteziană și
instalația de irigare să ﬁe puse în funcțiune, rețeaua de irigare ﬁind amplasată sub gazon, probele de pornire se vor
realiza în primăvara anului viitor. În aceste zile au fost montate echipamentele de ﬁtness în aer liber și echipamentele
de exterior destinate locului de joacă pentru copii.
Costurile de construcție al noului parc sunt susținute în
întregime de la bugetul local. ,,Consider că acest proiect este
cel mai important din anul 2021, în Vladimirescu. Îmi doresc
ca toți locuitorii să se bucure de această investiție majoră, să
îl păstreze în condiții optime iar acesta să ﬁe doar un prim
pas către amenajarea de noi spații verzi dedicate petrecerii
orelor libere,” a conchis primarul din Vladimirescu, Mihai
Mag.

Instalațiile din Parcul de pe Strada 3 au fost, deja, montate
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Vladimirescu: reabilitare Primăria Vladimirescu:
Acces nou și facil
străzi și acostamente
la Serviciul Social

Pentru că este o arteră intens circulată în localitatea
Vladimirescu, care se găsea
într-un stadiu de degradare
destul de mare, în cele din
urmă strada Reformei din
Vladimirescu, a fost asfaltată
integral. Dar și o parte
considerabilă a străzii Horia,
din aceiași localitate, a fost
cuprinsă în respectivul proiect
de asfaltare.
Covorul asfaltic a fost amplasat într-un strat gros, iar
alături, pe cele două margini
ale drumului, vor ﬁ amenajate
acostamente cu piatră. Dacă
vremea permite și străzile
Aleea Pompierilor, Aleea
Comerțului și Aleea Îngustă,
tot din Vladimirescu, urmează
să ﬁe asfaltate. Deocamdată,
ele se aﬂă în stadiul de
pregătire a terasamentului
pentru așternerea covorului
asfaltic.

Accesul în primărie la serviciul social a primit o nouă
înfățișare. După o perioadă îndelungată, va ﬁ redeschisă
publicului intrarea de pe strada Revoluției, în aripa nouă a
instituției, unde se aﬂă serviciul social.
A fost reabilitat gardul, a fost montată o poartă nouă din
ﬁer forjat iar curtea va ﬁ amenajată cu gazon și arbuști ornamentali. Decizia de a folosi această cale de acces în
primărie, se potrivește și noilor reglementări impuse de
către autoritățile statului, care privesc prevenirea și
răspândirea noului Coronavirus.
Așadar, toți cei care au de rezolvat anumite probleme
care țin de serviciul social, vor putea folosi în perioada
următoare intrarea laterală pentru compartimentul respectiv.

Deși am intrat în luna Decembrie, vremea încă permite lucrări de asfaltare

Vladimirescu: Pistă nouă pentru biciclete

Noua pistă de biciclete prinde contur pe strada Libertății

Aglomerația rurală din comuna noastră conduce către
alternativa tot mai facilă de a
circula cu bicicleta, mai ales

când vorbim de distanțe mici.
Ca să nu mai spunem că acest
lucru are și o componentă
ecologică atât de necesară în

vremurile noastre.
Primarul din Vladimirescu,
Mihai Mag, își dorește să
aducă comuna cât mai
aproape de standardele occidentale, standarde care presupun și utilizarea pe scară
largă a mijloacelor de
locomoție nepoluante, mai
ales că acestea sunt la îndemâna ﬁecărui locuitor, astfel că a fost demarat încă un
proiect de construire de piste
pentru biciclete, la Vladimirescu.
Întreg proiectul este
ﬁnanțat prin intermediul GAL
– Lunca Mureșului, valoarea
investiției ﬁind pe fonduri

nerambursabile.
Lucrările la noua pistă de
biciclete au început și în momentul de față sunt în stadiu
de execuție.
După ﬁnalizarea acestora,
pista pentru biciclete va face
legătura între strada Progresului, prin strada Libertății și
strada Horia, unde se aﬂă
Școala Generală.
Amplasamentul este construit din pavaj, are o lățime
considerabilă pentru comoditatea și siguranța celor care se
deplasează cu bicicleta, este
destinat exclusiv circulației bicicletelor,
aceasta
ﬁind
realizată în imediata apro-

piere a drumului comunal.
,,Considerăm absolut necesară extinderea rețelei de piste
pentru biciclete, sunt un
susținător al protejării mediului înconjurător, însă aici
putem vorbi și de un acces
rapid de la o destinație la alta,
în interiorul localității, fără
cheltuieli de carburant și în
condiții de maximă siguranță.
Atenționez posesorii de autovehicule, indiferent că vorbim despre cei care locuiesc
pe aceste străzi sau care se aﬂă
în trecere, că parcarea pe pista
de biciclete este strict
interzisă”, spunea primarul
Mihai Mag.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Horia și Mândruloc: Finalizare
terenuri sintetice de sport

Terenul de sport amenajat în localitatea Mândruloc...

Atât la Horia cât și la Mândruloc, terenurile
sintetice dedicate practicării sportului în aer
liber, au fost recepționate. Beneﬁciarii acestor
terenuri sunt, în principal, elevii școlilor din
cele două localități. După încheierea orelor de
curs aceste terenuri pot ﬁ puse la dispoziția tuturor doritorilor de sport și mișcare dar și
jucătorilor profesioniști.
Terenurile sintetice au gazon artiﬁcial, sunt
împrejmuite cu plasă pentru protecție și
beneﬁciază de instalație de iluminat nocturn.
Gazonul este marcat și există amplasate porți
pentru handbal și minifotbal.

Anunțul de punere în folosință a fost postat
pe pagina personală de facebook a primarului
din Vladimirescu. „Începând de astăzi, la
Horia și Mândruloc am dat în folosință cele
două terenuri sintetice la care muncim de
câteva luni! A fost mai greu decât ne-am
așteptat și a durat mai mult decât ne-am ﬁ
dorit! Dar, de astăzi, copiii de la școlile din
Horia și Mândruloc au unde să facă sport!
După ora 15, în ﬁecare zi, terenurile sunt la
dispoziția tuturor celor care vor să facă sport,
gratuit! Doar vă rog să avem grijă de ele!” a
menționat Mihai Mag.

Vladimirescu:
Strada Cantonului este
aproape de finalizare
Fiindcă edilul Mihai Mag, își dorește să atragă cât mai
mulți investitori în comuna noastră, acest lucru contribuind
evident și la apariția de noi locuri de muncă dar și de importante fonduri la bugetul primăriei prin acțiunea de
colectare a taxelor și impozitelor, acesta vine în sprijinul viitorilor întreprinzători prin realizarea infrastructurii necesare pentru desfășurarea activităților economice.
Aici dorim să amintim strada Cantonului, probabil cea
mai nouă stradă din localitatea Vladimirescu, unde în perioada imediat următoare se va dezvolta o nouă zonă
industrială, pe de o parte și o zonă de locuit, de cealaltă
parte, stradă unde au fost introduse toate utilitățile iar în
aceste zile, după ﬁnalizarea amplasării stratului protector
de piatră, urmând a ﬁ asfaltată dacă vremea va permite acest
lucru.
Într-un interviu, primarul comunei menționa „Întrucât
încercăm să susținem toți investitorii care doresc să se dezvolte aici la noi, încercăm să creăm condiții pentru o bună
desfășurare a activității acestora, pentru sănătatea și predictibilitatea mediului economic, aﬂat oricum într-o situație
diﬁcilă din cauza crizei pandemice care a generat și o criză
economică, astfel că datoria noastră este de a asigura toate
utilitățile și drumuri de acces, iar în acest sens am proiectat
și suntem aproape de ﬁnalizare a străzii Cantonului, o stradă
pe care am început-o de la stadiul de pășune până la asfalt,
rețea de apă și canalizare, sprijinind acele câteva PUZ-uri
care sunt spre aprobare în zona respectivă.” a declarat Mihai
Mag.

... și cel amenajat în localitatea Horia.

Ansamblul folcloric „Florile Mureșului” le mulțumește
coregrafului Balog Adrian, dansatorilor, instrumentiștilor și
soliștilor vocali, pentru succesele din acest an și le urează ca
Sfînta Sărbătoare a Nașterii Domnului să le aducă liniște,
pace în suﬂete și bucurii, alături de cei dragi, iar Anul Nou
să le aducă împlinirea tuturor proiectelor personale
și profesionale. LA MULȚI ANI CU SĂNĂTATE!
e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oﬁcial

VLADIMIRESCU l Anul XV (serie nouă) l Nr. 6-7 (381-382) l Noiembrie-Decembrie 2021

Pagina 6

Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Cicir: utilități
și asfalt în
Cartierul Nou
Zilele trecute au fost asfaltate cele două străzi care fac
legătura între vatra veche a
satului și Cartierul Nou din
localitatea Cicir. Totodată, au
fost amenajate și intrările care
facilitează accesul către casele
construite sau pe proprietăți,
astfel administrația locală
oferă posibilitatea celor care
locuiesc aici, în Cartierul Nou,
de a avea un acces facil până
la limita proprietății.

Afterschool-ul
a prins... culoare

De asemenea, înaintea
lucrărilor de asfaltare a fost
introdusă și rețeaua de apă
potabilă dimensionată pentru
întreg cartierul.
Proiectul a fost ﬁnanțat și
susținut în totalitate de la
bugetul local. ,,Precum celelalte localități ale comunei
noastre și Cicir-ul se aﬂă întro continuă extindere a zonelor
de locuit”, ne spunea primarul Mihai Mag.

Afterschool-ul care se
aﬂă în construcție, proiectul Primăriei Vladimirescu,
ce va deservi aproximativ
70 de copii, a prins... culoare. Urmează a ﬁ montat
mobilierul adecvat acestui
tip de instituție.
După o lungă așteptare
(cu foarte mari întârzieri
din cauza constructorului),
administrația
locală

așteaptă cu maxim interes
ﬁnalizarea acestui centru
spre beneﬁciul celor mici,
urmând ca în corpul situat
pe Strada 6, să se
desfășoare un program educativ de tip afterschool.
În continuare e foarte
importantă evoluția pandemiei pentru ca instituția
să poată funcționa în parametri de normalitate.

În curtea Centrului va ﬁ
amenajat și un teren de
baschet dar se vor amplasa
și două mese destinate
tenisului de masă.
Noua clădire va dispune
de o rampă de acces pentru
persoanele cu handicap. Finanțarea acestui proiect a
fost obținută de către
primăria comunei Vladimirescu, prin PNDR.

Horia: asfaltarea ultimelor străzi
Pentru că principala preocupare a administrației Mag,
este confortul tuturor celor
care locuiesc în satele care
alcătuiesc comuna noastră,
Vladimirescu, în localitatea
Horia, au început lucrări de
pregătire în vederea asfaltării
și a ultimelor străzi rămase
încă neasfaltate. Trei dintre acestea se aﬂă în vatra satului iar cea de a patra, este o
stradă recent amenajată care
face legătura între sat și cimitir.
Odată cu ﬁnalizarea acestui proiect, locuitorii satului
Horia beneﬁciază de străzi asfaltate aproape în totalitate.
e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oﬁcial
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Horia: amenajare trotuare, stații pentru
autobuz, alei și piste pentru biciclete
În momentul de față se
lucrează și la amenajarea trotuarelor pietonale din localitatea Horia.
Acestea au intrat într-o reabilitare totală deoarece se
aﬂau într-un stadiu avansat
de degradare.
Nici aleile din parc nu au
scăpat neobservate de către
administrația locală. Și aici se
derulează ample lucrări de reabilitare și modernizare a
căilor de acces în și dinspre
parc.
Pentru siguranța celor care
folosesc bicicleta ca și mijloc
de deplasare, și în localitatea
Horia se va amenaja o pistă
pentru biciclete. Aceasta se va
întinde de la strada principală
până la locul de joacă pentru
copii. Se simte necesitatea
amenajării acestui acces pentru biciclete mai ales pentru a
contribui la gradul de
siguranță al deplasării celor
mici cu bicicleta.
Tot în localitatea Horia,
vor ﬁ construite două trotuare
de la zero iar în zona
adiacentă acestora vor ﬁ amplasate și noi piste pentru biciclete.
În zona centrală se
lucrează intens la amenajarea
noilor stații pentru mijloacele
de transport în comun.
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Comuna noastră... în imagini și cuvinte
Mândruloc: covor asfaltic pe drumuri și acces proprietăți
La Mândruloc sunt în
plină desfășurare ample
lucrări de asfaltare
străzi. Proiectul presupune pe lângă asfaltarea drumurilor cu
un covor asfaltic generos
astfel încât rezistența în
timp să ﬁe maximă, și
asfaltarea accesului cu
automobilul
către
proprietățile celor care
locuiesc aici.
,,Facem acest lucru
atât pentru confortul oamenilor dar și pentru ca
mașinile care ies din fața
caselor sa nu ducă noroi
pe asfalt, evitând astfel și
posibile evenimente rutiere neplăcute provocate de noroiul aﬂat pe
asfalt, mai ales pe timp
de iarnă”, spunea primarul Mihai Mag. Acest

proiect este ﬁnanțat de la
bugetul local, iar dacă
vremea permite, lucrările vor ﬁ ﬁnalizate până
la ﬁnele acestui an.
În primăvara anului
viitor se dorește ca
proiectul de asfaltare să
continue cu străzile din
cartierul nou, aﬂat în
Mândruloc.

Vladimirescu: strada
Mircea Eliade
se reabilitează
De câteva zile, strada Mircea Eliade din localitatea Vladimirescu a primit un nou strat de
covor asfaltic, necesar datorită circulației din
zonă.

Cicir: o nouă pistă
pentru biciclete
În cartierul nou din Cicir se lucrează intens la
amenajarea unei noi piste pentru biciclete. Aceasta
este construită din temelie și se aﬂă între zona de
trotuar pietonal și drumul de acces în cartier.
În foarte scurt timp toți cei care preferă să se deplaseze cu bicicleta vor avea special amenajat un
drum exclusiv pentru bicicliști, în condiții de
siguranță.

Horia: piste pentru
biciclete în
Cartierul Nou
Și în cartierul nou din localitatea Horia,
administrația locală a început realizarea unor
piste special amenajate pentru biciclete, paralel
cu drumul principal de acces în noul cartier.
Lucrările sunt în desfășurare iar ﬁnanțarea a
venit atât de la bugetul local cât și din bugetul
Consiliului Județean Arad.
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Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos - bucuria lumii
†Emilian Crișanul
Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
În ﬁecare an prăznuim Nașterea Domnului, și în
acea perioadă de pregătire și întâmpinare a sărbătorii,
ascultăm din nou colinde și primim colindători. De cele
mai multe ori, pentru a impulsiona gazdele, colindătorii încheie colinda cu cuvintele: „Ne dați, ne dați ori nu
ne dați”. Vine așadar „Moș Crăciun”, cel ce este icoana
simbolico-pedagogică a lui Dumnezeu dăruitorul.
Sărbătoarea Nașterii Domnului sau Crăciunul este
cea mai populară sărbătoare creștină, ﬁind percepută
ca dar al lui Dumnezeu în Persoana Fiului Său - Iisus
Hristos pentru toată lumea: „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu L-a dat, ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3,16).
Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este
mai întâi de toate sărbătoarea iubirii milostive a lui
Dumnezeu pentru lume, taina unirii cerului cu pământul, este taina Înomenirii Fiului lui Dumnezeu, pentru
ca noi să ne facem asemenea Lui prin iubire.
Crăciunul, numele popular al Praznicului Nașterii
Domnului este nu numai o aducere aminte a acestui
eveniment, ci și o întâlnire a omului cu Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, care S-a pogorât din
ceruri și S-a întrupat din Fecioara Maria pentru mântuirea noastră, adică pentru dobândirea vieții veșnice
(cf. Ioan 3,16).
Este necesară și importantă această conlucrare și comuniune a omului cu Dumnezeu, dialogul și participarea la viața divină, după ce Fiul lui Dumnezeu a
participat la viața umană și a restaurat ﬁrea omului. Păcatul neascultării a afectat legătura dintre om și Dumnezeu, iar întruparea Fiului restaurează calitatea
omului de purtător al chipului și asemănării cu Dumnezeu. De la căderea în păcat până la întrupare, Dum-

nezeu și omul s-au căutat reciproc.
Astfel, Dumnezeu Însuși devine prunc, ca să ne
ofere modelul de urmat în dobândirea vieții veșnice:
„Dacă nu vă veți întoarce și nu veți ﬁ precum pruncii, nu
veți intra în împărăția cerurilor” (Matei 18,3). Încât, vestirea Nașterii Domnului este un privilegiu al copiilor,
care ne invită să-L vedem pe Dumnezeu - Copilul, în
stare de chenoză, nevinovăție, blândețe, de curăție și
bucurie.
Crăciunul, este vindecarea omului de singurătate,
de boală, de păcat, ﬁindcă Hristos, Doctorul suﬂetelor

„Cristos se naște, măriți-L!”
Iubiți credincioși
De-a lungul celor peste 2.000
de ani de la Nașterea Domnului
nostru Isus Cristos, milioane de
oameni au crezut și s-au închinat pruncului dumnezeiesc.
Mulți au murit ca martiri, mărturisind acest adevăr.
Și noi, când spunem Crezul când ne mărturisim credința - Îl
adorăm pe Isus Cristor, Fiul lui
Dumnezeu: „Care pentru noi
oamenii și pentru a noastră
mântuire S-a coborât din ceruri
și S-a întrupat de la Spiritul
Sfânt și din Maria Fecioara, și Sa făcut om.”
Cu umilință și smerenie să
ne rugăm lui Isus Cristos să ne
dea credință și tărie să putem
mărturisi adevărul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, este
Mântuitorul lumii. Aceasta o
învață Sfânta Maică Biserică de
peste două mii de ani. Această
credință adevărată au mărturisit-o și o mărturisesc și astăzi
milioane de martiri, cu sângele
și cu viața lor.
Niciodată omenirea n-a avut

o zi de bucurie atât de
mare, ca ziua de astăzi,
când se împlinește ceea
ce profeții au profețit cu
multe sute de ani înainte, ceea ce Arhanghelui Gavril a vestit Mariei
din Nazaretul Galileii, că
va naște ﬁu.
Astăzi se bucură toți
ﬁii strămoșilor noștri,
Adam și Eva, deoarece
aztăzi a răsărit soarele
dreptății pentru lumea
păcătoasă; astăzi s-a ivit
ziua mântuirii noastre;
astăzi s-a proclamat
mântuirea lumii acesteia
pierdute; astăzi s-a născut Mântuitorul lumii:
Isus Cristos.
La peștera din Betleem au
venit cete de îngeri care acum, la
nașterea Lui, cu cântări de mărire au lăudat pe Dumnezeu, zicând: „Mărire întru cele de sus
lui Dumnezeu și pe pământ
pace, între oameni bunăvoire
(Lc 2,14)”.
Au venit păstorii și magii de

și al trupurilor vine la noi și ne îndeamnă: „Să vă iubiți
unii pe alții, precum Eu v-am iubit” (Ioan 13,34).
Sărbătoarea Nașterii Domnului la Bethleemul Iudeii
este mărturia prezenței reale printre noi și cu noi a Fiului lui Dumnezeu întrupat, după cum ne-a și
încredințat că va ﬁ cu noi „până la sfârșitul veacurilor”
(Matei 28,20).
Crăciunul este Taina Bisericii Creștine după cuvintele Sfântul Apostol Pavel: „Cu adevărat mare este taina
dreptei credințe: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat
în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălțat întru slavă” (I Timotei III,16).
Însă, nu trebuie să uităm că mesajul central al
Nașterii Mântuitorului Hristos este bucuria. În
înțelepciunea sa și din inspirație divină, scriitorul Ernest Bernea spunea: „Nu te bucuri cu adevărat decât prin
dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora,
nu prin ceea ce poți lua de la ei” (Ernest Bernea, Îndemn la
simplitate, Editura Anastasia, București, 1995, p. 20).
Pentru că o perioadă de post precede Sărbătoarea
Crăciunului și atunci ne pregătim mai intens să întâmpinăm Nașterea Domnului, este bine să ne gândim ce
să dăruim oamenilor, celor cu care ne întâlnim.
Să primim colindători și să colindăm pentru a vesti
Nașterea Domnului și a dărui iubire celor din jurul nostru. Colindele ni-L arată pe Dumnezeu ca ﬁind Pelerin
și Dăruitor, sporind credința și iubirea noastră față de
Hristos Domnul și oameni. Să ne facem daruri unii altora și să sărbătorim creștinește Nașterea Domnului făcând din inimile noastre un nou Bethleem.
Vă dorim tuturor să sărbătoriți Nașterea Domnului
în sănătate, cu credință și dragoste, în înțelegere și armonie, bucurându-ne unii de alții în lumina iubirii lui
Dumnezeu.

„Christus natus est nobis venite
adoremus.”
Cristos s-a născut pentru noi,
veniți să-l adorăm!
Pruncul născut în Betleem ne
invită să-l adorăm pe bunul
Dumnezeu, deoarece numai El
poate să ne dăruiască pacea pe
care trebuie să o înfăptuim în
familie, societate și în lume.
Doresc tuturor locuitorilor
din comuna Vladimirescu SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!
Cu respect,
preot catolic Vladimirescu
Balog Ladislau

la răsărit și împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc.
Pruncul acesta născut astăzi în
lume este Fiul lui Dumnezeu,
care a venit să ne mântuiască pe
noi din blestemul păcatului
strămoșesc.
Sărbători fericite! La mulți și
fericiți ani!
Preot greco-catolic,
Ardelean Oltean Ioan

Nașterea Mântuitorului să vă umple inimile și casele cu pace,
credință și bucurie!
Nu uitați: de
Crăciun să vă bucurați,
să sărbătoriți și să vă
închinați.
Vă așteptăm și noi,
cu drag, la Biserica
Harvest!
Pastor
Cristian Bărbosu
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Sﬁntele Sărbători ale Nașterii
Domnului și Arătării Sﬁntei
Treimi la râul Iordan să ﬁe pentru
noi, toți, prilej de întărire
suﬂetească, de gând către rostul
nostru pe pământ, de orientare a
sensului vieții noastre către Dumnezeu Cel Adevărat!
Vremurile acestea de încercare a credinței noastre, de tulburare a liniștii noastre, de ispită și
neajunsuri pot ﬁ depășite doar
prin ferma noastră ancorare, prin
credință în Dumnezeu, nădejde
în lucrarea Sa și dragoste față de
El și de semeni, tocmai în duhul
acestor praznice.
Cu dragoste, întru Hristos
Domnul Cel întrupat,
preot Codin Șimonca-Oprița
„Vi s-a născut un Mântuitor
care este Hristos Domnul!”
(Luca 2.11)
Aceasta este măreața veste ce
a răsunat la nașterea Domnului
Isus pe plaiurile Betleemului!
Este evenimentul istoric pe care îl
sărbătorim în ﬁecare an de
Crăciun, vestea bună așteptată de
veacuri și de care avem atât de
mare nevoie și noi astăzi, în
aceste vremuri în care suntem
asaltați de mulțimea de vești rele!
El, Hristos Domnul, Fiul Lui
Dumnezeu, a coborât în lumea
noastră să ﬁe cu noi, să aducă îndurare și pace în suﬂetele noastre neliniștite, credință și biruință în
încercările și nesiguranța vieții cotidiene.
El ne invită și ne așteaptă să-L căutăm și să ne închinăm Lui, nu la
staulul din Betleem, ci în și împreună cu Biserica Lui și astfel inimile
noastre să ﬁe înviorate de El și umplute de pacea, bucuria și dragostea
ce doar El le poate da!
Și după ce ne-am închinat Lui, cu bucuria în suﬂet, să ﬁm purtătorii
acestei vești bune în societatea noastră, la semenii noștri, mai ales la cei
în suferință, întristați sau poate descurajați, care au atât de mare nevoie
de ea!
Hristos s-a născut!
Pastor, Iosif Zene,
Biserica Creștină Baptistă Vladimirescu
Cu ocazia Sărbătorii Nașterii Mântuitorului Isus Hristos,
dorim tuturor locuitorilor din comuna
Vladimirescu, multă
bucurie alături de cei
dragi, pace și speranță
în inimi, aduse prin Întruparea Fiului lui
Dumnezeu în lumea
noastră.
Să aveți parte în
Noul An de multă
sănătate, împlinire și
binecuvântare
din
partea lui Dumnezeu!
Pastor, Crișan Dănuț
Biserica Penticostală
Emanuel
Vladimirescu
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Iubiţi credincioşi şi credincioase,
„Astăzi Dumnezeirea s-a întipărit pe
Sine Însăşi în umanitate, ca şi umanitatea să se întipărească şi să se facă
podoabă în pecetea dumnezeirii!” (Sfântul Efrem Sirul)
Taina iubirii smerite a Fiului lui
Dumnezeu, Care S-a făcut om din iubire nesfârșită faţă de om, este
temelia şi inima credinţei creştine.
Această sfântă şi mare taină a
înomenirii Fiului veşnic al lui Dumnezeu sau a întrupării Domnului
Iisus Hristos a fost scopul pentru care
Dumnezeu a făcut lumea.
a Noului Testament ne învaţă că
această Taina a Întrupării lui Hristos
arată legătura directă între Fiul lui
Dumnezeu şi creație, deoarece întruparea Fiului lui Dumnezeu era de la
început însuși scopul creării lumii (cf.
Efeseni 1, 4; 2 Timotei 1, 9). „Toate sau făcut întru El, prin El şi pentru El”
(cf. Coloseni 1, 16). „Toate prin El s-au făcut;
şi fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a
făcut. Întru El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1, 3).
Plecând de la aceste adevăruri scripturistice, așteptăm ca Bucuria Crăciunului să ne
cuprindă pe toți, să ne bucurăm împreună de
Naşterea Domnului şi să nu ne pierdem în lucrurile materiale, să îl lăsăm pe Hristos să se
nască, să încercăm să vedem dincolo de rafturi, de cozonaci – deși sunt buni și aceia, dar
dincolo de toate mesele îmbelșugate din perioada Crăciunului, vă rog să-L vedeți pe
Hristos născut în iesle!
La darul lui Dumnezeu pentru noi, arătat
în Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, Care
a venit să se nască, să crească și să ne
mântuiască, noi răspundem cu daruri față de
cei dragi, dar și cu daruri față de cei săraci,

singuri, bolnavi, deznădăjduiți sau îndoliați,
daruri care aduc bucurie acolo unde este întristare, speranță unde este deznădejde și comuniune, acolo unde este însingurare.
În mod deosebit, ne adresăm tuturor
românilor din țară dar și din diaspora și le
dorim ani mulți și binecuvântați, păstrând
legătura cu poporul român prin credință și
prin toate valorile spirituale și culturale comune, mai ales prin frumoasele colinde
românești.
Tuturor credincioșilor vă dorim ca
sărbătoarea Nașterii lui Hristos să ﬁe un prilej
de a întări și mai mult comuniunea noastră
românească, iar cu prilejul Anului Nou și cu
prilejul sărbătorii Botezului Domnului, vă
dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și
bucurie întru mulți și binecuvântați ani!
Pr. Bogdan Oneț

Iubiți
credincioși,
O mare bucurie străbate inimile și
cugetele noastre: e Sărbătoarea Venirii
lui Dumnezeu în lumea pe care a
creat-o! Creștinii, prin Botez, devin
copii ai lui Hristos și, astfel, intră în familia Lui, care e familia cerului.
Acum, de Crăciun, sărbătorim propria
noastră identitate, cea de copii ai lui
Dumnezeu!
În această familie suntem frați cu
toți oamenii! Și, dacă suntem frați, să
încercăm să îndepărtăm, măcar acum,
invidia, răutatea, egocentrismul și să
facem loc empatiei, bucuriei comuniunii, iertării, credinței și dragostei!
Mai ales - dragostei!
Să dea Dumnezeu să trecem cu
bine peste toate încercările ce sunt în
acum în lume și în familiile noastre!
Vă doresc sănătate și SĂRBĂTORI CU
PACE!
Pr. Dacian-Emilian Nan
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Lumina nepieritoare
a Crăciunului
Cuvântul a devenit Om. Într-o iesle umilă,
departe de aroganţa mărginirii în care trăim,
uitând mereu darul vieţii veşnice pe care ni La hărăzit El. Lumina i-a călăuzit pe magi, i-a îndrumat să ocolească răul. În acea noapte a
Miracolului, lumina întregului ﬁrmament s-a
concentrat în steaua care strălucea „ca o taină
mare”, vestind întregii omeniri că domnia
morţii a luat sfârşit. Începea o altă eră, o eră a
iubirii, a generozităţii, a bucuriei. Dragostea
nemărginită a Creatorului s-a smerit luând chip
omenesc, pentru ca să cureţe umanitatea de
păcatul căreia necugetarea ei îi deschisese
drum în mijlocul nostru.
Oare am primit-o cu toţii în inimile noastre?
Am lăsat lumina stelei să ne lumineze suﬂetele?
Am lăsat-o să pătrundă în noi, am devenit
transparenţi pentru razele ei? Câţi dintre noi sau lepădat de duhul răutăţii lui Irod? În loc de
setea de viaţă, de puritate, de bunătate, ne
adăpăm cu ură, cu egoism, dăm drum liber
apetitului răului.
Dar dacă am înţelege că suntem ﬁinţe
binecuvântate, destinate a trăi pururea în
această lumină? Dacă am înţelege că am fost
izbăviţi de „durerea arzătoare a lipsei de
veşnicie”? Dacă am încerca să o înlocuim cu bucuria de a ajuta pe ceilalţi, de a le ﬁ fraţi, de a
primi în noi strălucirea dragostei, a nădejdii în
veşnicia pe care ne-a hărăzit-o Dumnezeu?
Pentru că lumina Stelei de odinioară de la
Betleem, deasupra ieslei sărace, unde venise pe
lume sub chipul unui Prunc nevinovat, Mântu-

itorul nostru, al”omenirii strălucește si azi. Trebuie doar s-o vedem și s-o primim
în inimile noastre, cu bucuria Marii
Sărbători a Crăciunului a Evenimentului unic
ce a schimbat pentru totdeauna destinul
omenirii. Sarbători fericite dragii mei cu multă
sănătate și multe bucurii suﬂetești, credință,
dragoste și nădejde în Bunul și Milostivul
Dumnezeu!
Preot Mureșan Teodor
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Naşterea Domnului este
bucuria nădejdii, sărbătoarea
ce aduce, înainte de Patimi,
biruința Crucii și răsăritul ce
risipeşte noaptea vestind ziua
cea fără de sfârşit.
Cerul umple pământul cu
cântarea: „Astăzi s-a născut
Hristos, mântuire și prinos!
Slavă, slavă, slavă domnescului os prin care inviazâ toate
în Domnul Hristos!”
Binecuvântarea
Betleemului să ne ridice suﬂetele
spre Lumină iar pacea Celui
Născut să ne dea putere să
păşim peste întunericul acestui veac în Împărăția
adevărului şi a iubirii Sale!
Sărbători fericite! La mulți ani!
Preot Adrian Murg,
Parohia Ortodoxă Română Horia

Clubul Sportiv GLOGOVĂȚ 2013,
prin secțiile Fotbal, Karate și Lupte,
le mulțumește tuturor celor care
le-au susținut activitatea în anul
2021 și le dorește ca anul care vine
să le aducă împlinirea dorințelor
și multe succese personale și
profesionale, alături de cei dragi.
LA MULȚI ANI!

Două participări la „Memoriale”, pentru
luptătorii de la C.S. Glogovăț 2013, la final de an
În zilele de 26 și 27 Noiembrie 2021, la Satu-Mare a avut
loc „Memorialul Tudor Barbul”, competiție pentru Copii
și Cadeți. Clubul C.S. Glogovăț 2013 a participat cu patru
sportivi, care au obținut, în total, trei medalii:
- Roman Andres: locul 3 (categ. 48 kg, U15)
- Căldăraș Samuel: locul 3 (categ. 31 kg, Copii)
- Căldăraș Casian: locul 3 (categ. 38 kg, Copii)
- Miklos Abel: locul 5 (categ. 48 kg, Copii).
Per ansamblu, comportarea sportivilor noștri a fost
bună, întreaga competiție ﬁind una destul de puternică, la
care au participat sportivi bine antrenați.

Antrenorul Lazăr Ciunta împreună cu sportivii
participanți la competiția de la Satu-Mare

Sportivii de la C.S. Glogovăț 2013, în număr de doi, au
***
Orașul Timișoara a fost gazda memorialului-concurs obținut următoarele rezultate:
- Rus Daniel: locul 2 (categ. 92 kg)
internațional „Memorialul Bati Valentin”, la care au parti- Roman Andres: locul 3 (categ. 50 kg).
cipat sportivi din nouă țări: România, Ungaria, Bulgaria,
Să mai spun că Daniel Rus a pierdut, la mare luptă, ﬁSerbia, Croația, Ucraina, Grecia, Lituania și Republica Moldova. La competiție au participat 300 de sportivi, aceasta nala în fața actualului campion european de Cadeți, Mihai
având parte de o organizare ireproșabilă, și din punct de Guțu (de la clubul Heracle Timișoara).
vedere al respectării restricțiilor date de pandemie.
Cluburile din Arad, C.S. Glogovăț 2013, C.S.Ș. Gloria
Arad și C.S. Roman Codreanu Zimandu-Nou au obținut o
performanță foarte bună, clasându-se pe locul 3 pe cluburi,
după Timișoara (C.S.Ș. 1 și Heracle).

Cei doi medaliați de la competiția de la Timișoara (stânga) și podiumul de premiere
pe cluburi, unde echipele din Arad s-au clasat pe locul 3 (dreapta)
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Medalii obținute de tinerii
Vali Petruț din Mândruloc,
karateka din Vladimirescu
campion la Kickboxing
„Colosseum” la kickboxing, Vali Petruț de
la Sighișoara și Cluj-Napoca locÎndinringul
localitatea Mândruloc l-a întâlnit pe maghiarul
Aproximativ 640 de sportivi de la 49 de
cluburi din țară și-au dat întâlnire la Sighișoara, pentru a participa la „Cupa României
de karate - WUKF”, competiție care a avut loc
în zilele de 27 și 28 Noiembrie 2021.
Prezentă la această competiție, C.S.
Glogovăț 2013 a participat cu 10 sportivi,
obținând 8 medalii (2 de Aur și 6 de Bronz) și
locul 27 în Clasamentul competiției. Iată care
sunt medaliații noștri:
- Maria Stoica: 1 Aur (kata) și 1 Aur (kumite
veterani);

Sala Sporturilor „Horia Demian” din ClujNapoca a fost gazda Campionatului European
de karate WUKF, competiție la care au participat 623 de sportivi din Romania, Anglia,
Italia, Elvetia, Cipru, Bulgaria, Germania,
Ucraina, Pakistan.
C.S. Glogovăț 2013 a ocupat la ﬁnalul
competiției locul 18 (din 59 de cluburi) participante, obținând 2 medalii de aur, 3 medalii de
argint și 3 medalii de bronz:
- Biriș Casian: locul 1 kumite;
- Bugi Maria: locul 1 kumite și locul 3 kata;

Grupul de sportivi participanți la competiția de la Sighișoara,
împreună cu antrenoarea Lavinia Moraru

- Ingrid Caraba: 1 Bronz (kumite 14-15 ani);
- Diana Dan: 1 Bronz (kumite 13 ani);
- Giulia Rieger: 1 Bronz (kata 12 ani);
- Erik Kuncz: 1 Bronz (kata 12 ani);
- Casian Biriș: 1 Bronz (kata 11 ani);
- Andreea Varga: 1 Bronz (kumite 11 ani);
Au mai participat și sportivii Claudia Pap,
Gabriel Jurcă și Cristian Radu, care au avut o
prestație bună chiar dacă nu au reușit să urce
pe podium. Felicitări tuturor sportivilor!
*****

- Rieger Giulia: locul 2 kata și locul 3 kumite;
- Kuncz Erik: locul 2 kata și locul 3 kumite;
- Varga Andreea: locul 2 kumite;
- Pap Claudia, Dan Diana și Ladașiu Nicolas: locul 4 kata;
- Jurca Gabriel: locul 4 kumite.
Mulțumim pentru susținere Primăriei Comunei Vladimirescu, domnului primar Mhai
Mag, viceprimarului Ioan Plaveți și Consiliului
Local.

Grupul de sportivi participanți la competiția de la Cluj-Napoca,
împreună cu antrenoarea Lavinia Moraru

Pal Garaguly. Vali Petruț revine în circuitul profesionist
de kickboxing după patru ani de absență. În fața a peste
500 de spectatori și a milioane de români care au urmărit
meciul transmis în direct, Vali Petruț, antrenat de Edy
Gafencu, l-a învins rapid pe maghiar câștigând astfel
această importantă competiție.
Îl felicităm pe această cale pe Vali Petruț și îl
asigurăm de toată susținerea și admirația noastră!

Mica publicitate
381@ Vând porci de carne; tel. 0745-615.603.
381@ Execut lucrări de arat și frezat grădini, cu utilaje mici, la prețuri negociabile; tel. 0758-333.105.
381@ Vând casă formată din două corpuri de clădire și teren, în localitatea
Cicir nr. 29 (jud. Arad), preț 90.000 euro (negociabil); tel. 0745-845.510 sau
0257/216.370.
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-zvis 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, dulăpioare 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 reparații radio-TV. Telefon: 0745-210.268.
377@ Execut orice lucrări de confecții metalice (garduri, porți, balustrade,
etc). Telefon: 0722-587.943.
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