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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

Foaie de informaţie, opinie, societate, cultură şi sport, editată de Primăria şi Consiliul Local Becicherecu Mic

Etnicii sârbi, ca şi întreaga comunitate din Beci-
cherecu Mic, a sărbătorit Ruga sârbească. Evenimen-
tul a fost prefaţat cu o seară înainte, sâmbătă 21 mai,
când părintele paroh Milan Miocovici a oficiat Vecer-
nia cu Litie.

Ziua de duminică, 22 mai, a început cu Sfânta Li-
turghie, oficiată de şapte preoţi: părintele paroh Milan
Miocovici, de la Biserica Ortodoxă Sârbă Becicherecu
Mic, stareţul Nikon al Mănăstirii Sfântul Gheorghe
(din localitatea Mănăstire, comuna Birda), părintele
Gheorghe Rusnac, de la Vicariatul Ortodox Ucrai-
nean, preotul Sava Stancovici, de la Biserica Ortodoxă
Sârbă Belobreşca (judeţul Caraş-Severin), preotul 
Jivoine Maletici, de la Biserica Ortodoxă Sârbă Denta,
preotul Milivoi Gornic, de la Biserica Ortodoxă Sârbă
Sânmartinu Sârbesc şi preotul Zoran Maikic, de la 
Biserica Ortodoxă Sârbă Gad.

În finalul slujbei, corul Bisericii Ortodoxe Sârbe din
Belobreşca a susţinut un mini concert.

După amiaza, slujba Vecerniei, în cadrul căreia s-a
tăiat şi colacul de Rugă, a fost oficiată de părintele
Milan Miocovici, de la Biserica Ortodoxă Sârbă 
Becicherecu Mic, preotul Sava Stancovici, de la Bi-
serica Ortodoxă Sârbă Belobreşca (judeţul Caraş-Se-

verin), preotul Jivoine Maletici, de la Biserica Orto-
doxă Sârbă Denta, preotul Milivoi Gornic, de la Bise-
rica Ortodoxă Sârbă Sânmartinu Sârbesc, preotul
paroh Ioan Jurji, de la Biserica Ortodoxă Română 
Becicherecu Mic, preotul paroh şi consilier al Mitro-
poliei Banatului Cristian Constantin, de la Biserica
Ortodoxă Română Mehala, şi preotul Eduard Tănase,
de la Biserica Ortodoxă Română Mehala.

Alături de comunitatea sârbă din Becicherecu Mic
s-au aflat, cu acest prilej, Raimond-Ovidiu Rusu, pri-
marul comunei, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar,
consilieri locali şi mai mulţi locuitori ai comunei. 

Naşii Rugii din acest an au fost Slobodan Panin, cu
fiicele Iadranka şi Radoika, împreună cu familiile. 

La anul, naşul Rugii sârbeşti va fi Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei.

După slujbă şi tăierea colacului a început partea
laică a Rugii, la care şi-au dat concursul orchestra OK
Band, solista vocală Tania Vlaşcici şi Ansamblul
„Sveti Nikola” din Becicherecu Mic. Invitaţii speciali
ai spectacolului folcloric au fost membrii Ansamblu-
lui „Izvoraşul” din Becicherecu Mic. Seara s-a încheiat
cu dansuri, cântece şi multă voie bună. (A.B.)
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„„CCâânnttăămm,, ddeesseennăămm,,
îînnvvăăţţăămm ssăă cciirrccuullăămm””

Drumul de legătură între Becicherecu Mic,
Dudeştii Noi şi Sînandrei a fost inaugurat
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Cearta dintre fraţi
Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate au avut un conflict.
Conflictul a început cu o mică neînţelegere şi a luat amploare, până când s-a produs

dezbinarea între cei doi. Totul a culminat cu un schimb de cuvinte dure, urmate de săp-
tămâni de linişte.

Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare. Când a deschis uşa, a văzut
un bărbat cu unelte de tâmplărie.

„Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi nevoie de mici reparaţii
aici, în gospodărie, eu v-aş putea ajuta”. „Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru
pentru dumneata. Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu. Mă
rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să construiesc un gard de doi metri
înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la câmp, la treburile mele, dar aş vrea ca până
mă întorc diseară, dacă se poate, să fie gata”.

Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie. Aproape de asfinţit, când
s-a întors de la câmp fratele mai mare, tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de
ceea ce vede, fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era deloc un
gard de doi metri. În locul lui era un pod care unea cele două gospodării peste râu.

Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea dinspre casa lui şi, copleşit
de ceea ce vede, şi-a îmbrăţişat fratele mai mare, şi i-a spus: „Eşti un om deosebit, să
te gândeşti tu să construieşti un pod aşa de frumos după tot ce ţi-am spus şi ţi-am făcut!
Iartă-mă, frate!”. Şi s-au iertat.

Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune uneltele, ca să plece
întru ale sale. „Aşteaptă, stai, i-a zis fratele cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de
lucru pentru dumneata”. „Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar mai am
multe poduri de construit…”.

Constructorul Cel Mare este Hristos – Cel care face punţi de legătură între fraţi,
dar şi oricare dintre noi printr-o purtare frumoasă, cu rugăciune şi dreaptă socoteală
poate deveni asemenea.

Suntem chemaţi să ajungem prin virtute la asemănare cu Dumnezeu!

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă

În fiecare an, în prima vineri după
Paşti, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte
Izvorul Tămăduirii. Este un praznic
închinat Maicii Domnului, menit să
arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea
mântuirii oamenilor. Numele de Izvorul
Tămăduirii aminteşte de o serie de 
minuni săvârşite la
un izvor aflat în
apropierea Cons -
tan tinopolului.

Potrivit tradiţiei,
Leon cel Mare, cu
puţin timp înainte
de a ajunge îm-
părat, se plimba
printr-o pădure din
apropierea Con-
stantinopolului. În-
tâlneşte un bătrân
orb care îi cere să-i
dea apă şi să-l ducă
în cetate. Leon va
căuta în apropiere
un izvor, dar nu va
găsi.

La un moment
dat, a auzit-o pe Maica Domnului
spunându-i: „Nu este nevoie să te os-
teneşti, căci apa este aproape! Pătrunde,
Leone, mai adânc în această pădure şi
luând cu mâinile apă tulbure potoleşte
setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui
cei întunecaţi”. Leon va face ascultare
şi, astfel, va găsi un izvor din care îi va
da orbului să bea. Îi va spăla faţa cu

această apă, iar orbul va începe să vadă.
După ce a ajuns împărat, Leon a con-

struit lângă acel izvor o biserică. Mai
târziu, împăratul Justinian (anii 527-
565), care suferea de o boală grea, s-a
vindecat după ce a băut apă din acest
izvor. Ca semn de mulţumire, a con-

struit o biserică şi
mai mare. Această
biserică a fost dis-
trusă de turci în
anul 1453.

De-a lungul tim-
pului, apa acestui
izvor a vindecat
multe boli şi a
tămăduit diferite
răni şi suferinţe.

C r e d i n c i o ş i i
care merg la Istan-
bul (numele nou al
vechii cetăţi a Con-
stantinopolului), se
pot închina în 
bise rica Izvorului
Tămăduirii. Actu-

ala construcţie este din secolul al XIX-lea,
dar la subsolul acesteia se află un para-
clis din secolul al V-lea, unde există
până astăzi izvorul cu apă tămăduitoare
din trecut.

Creştinii ortodocşi vin în această zi la
biserică, pentru a lua parte la slujba de
sfinţire a apei, cunoscută şi sub numele
de Aghiasma Mică.

Biserica Ortodoxă îi
prăznuieşte pe 21 mai pe
Sfinţii Împăraţi Constantin
şi mama sa, Elena. Constan-
tin cel Mare s-a născut în
oraşul Naissus (Niş, Serbia)
în jurul anului 274. A de-
venit suveran al întregului
Imperiu Roman după învin-
gerea lui Maxenţiu şi a lui
Liciniu. Potrivit mărturiilor
lui Eusebiu şi Lactanţiu, în
ajunul luptei cu Maxenţiu,
Constantin a văzut pe cer,
ziua în amiaza mare, o
cruce luminoasă deasupra
soarelui cu inscripţia: „In
hoc signo vinces” (prin
acest semn vei birui).

Noaptea, în timpul som-
nului, i se descoperă Hris-
tos, cerându-i să pună semnul sfintei cruci pe steagurile soldaţilor. Dând
ascultare poruncii primite în vis, iese biruitor în lupta cu Maxenţiu. Pe
Arcul de Triumf al lui Constantin, care se păstrează la Roma, se află
inscripţia: „Instinctu divinitatis” („prin inspiraţie divină”), ce descoperă
cum a fost câştigată victoria asupra lui Maxenţiu.

Cea mai însemnată realizare a împăratului Constantin a fost Edictul
de la Milano (anul 313), prin care creştinismul ajunge să fie recunoscut
de stat. Însă, el va deveni religie de stat în timpul lui Teodosie cel Mare
(anii 379-395).

După edictul din anul 313, împăratul scuteşte Biserica de impozite,
îi acordă dreptul de a primi donaţii şi le dă episcopilor dreptul să judece
pe cei ce nu doreau să fie judecaţi după legile statului. Va înlătura din
legile penale pedepsele contrare spiritului creştinismului, precum:
răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul roşu).

Împăratul Constantin a convocat primul Sinod ecumenic la Niceea
(anul 325), unde, după lungi dezbateri, învăţătura lui Arie a fost con-
damnată şi s-a adoptat formula că Fiul Lui Dumnezeu este de o fiinţă
cu Tatăl şi, deci, din veci cu El. La sinod au fost alcătuite şi primele
şapte articole ale Simbolului de Credinţă (Crezul), a fost fixată data
Paştilor (prima duminică după luna plină de după echinocţiul de primă-
vară) şi s-au dat 20 de canoane referitoare la disciplina bisericească.

Sfântul Constantin cel Mare a fost botezat pe patul de moarte de către
episcopul Eusebiu de Nicomidia. A murit la scurt timp (în anul 337) în
Nicomidia şi a fost înmormântat în biserica Sfinţii Apostoli din Con-
stantinopol, ctitorită de el.

Flavia Iulia Helena s-a născut în provincia Bitinia. În anul 293, gene-
ralul roman Constantiu Chlorus, la îndemnul împăratului Diocleţian,
divorţează de împărăteasa Elena. Aceasta nu se recăsătoreşte, ci trăieşte
departe de atenţia publică, dar aproape de fiul său. A reuşit să descopere
pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. Potrivit
tradiţiei, în urma săpăturilor, s-au găsit trei cruci. Pentru a se identifica
crucea pe care a fost răstignit Hristos, au atins cele trei cruci de un mort.
Acesta a înviat în momentul în care a fost atins de Crucea Domnului.
Pe 14 septembrie 326, episcopul Macarie I al Ierusalimului a luat crucea
şi a înălţat-o în faţa mulţimii. Ziua de 14 septembrie a devenit, în 
calendarul creştin, sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci.

Împărăteasa Elena a zidit Biserica Sfântului Mormânt, Biserica din
Bethleem, pe cea din Nazaret şi multe alte sfinte lăcaşuri.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează un sincer 

La mulţi ani! tuturor locuitorilor care
poartă numele sfinţilor Constantin şi Elena

SSffiinnţţiiii ÎÎmmppăărraaţţii
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Hotărârea nr. 62 din 9mai 2016
privindaprobareadiminuăriisuprafeţei imobilului identificat

cu nr. cad. 559/1/111, înscris în CF nr.402069 – Becicherecu
Mic,de la suprafaţade10.436mp(suprafaţadinacte) la supra-
faţa de 9.626 (suprafaţa rezultată din măsurători); aprobarea
dezlipirii terenului identificat cu nr. cad. 559/1/111, înscris în
CF nr. 402069 – BecicherecuMic în două loturi cu suprafeţe
diferite;
Hotărârea nr. 63 din 9mai 2016
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului

intravilan înscris înCFnr.401466,nr. cad.372 – 373/b, cu su-
prafaţade1.708mp, la preţul depornirede0,5 lei/mp/anTVA
inclus,pentruoperioadăde5ani;
Hotărârea nr. 64 din 9mai 2016
privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.

8057din05.12.2013 încheiat între comunaBecicherecuMic şi
doamnaBilanCălinapentruoperioadăde3ani;
Hotărârea nr. 65 din 9mai 2016
privindaprobareaprelungiriicontractuluideînchirierepentru

suprafeţele cudestinaţiedepajişti nr.2335din01.04.2014de la
duratade5ani laduratade10ani;
Hotărârea nr. 66 din 9mai 2016
privindaprobareaprelungiriicontractuluideînchirierepentru

suprafeţele cudestinaţiedepajişti nr.2337din01.04.2014de la
duratade5ani laduratade10ani;
Hotărârea nr. 67 din 9mai 2016
privindaprobarearidicăriidreptuluideipotecăalcomuneiBe-

cicherecuMic, în valoare de 19.123 lei, notat asupra terenului
înscrisînCFnr.400875,nr.cad.400875,cusuprafaţade838mp;
Hotărârea nr. 68 din 9mai 2016
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei

BecicherecuMic, în valoare de 21.000 lei,notat asupra terenu-
luiînscrisînCFnr.400835,nr.cad.400835,cusuprafaţade500mp;
Hotărârea nr. 69 din 9mai 2016
privind aprobarea ridicării dreptului de ipotecă al comunei

BecicherecuMic, în valoare de 21.000 lei,notat asupra terenu-
luiînscrisînCFnr.400836,nr.cad.400836,cusuprafaţade500mp;
Hotărârea nr. 70 din 9mai 2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu

Micpentru trimestrul II anul2016;
Hotărârea nr. 71 din 9mai 2016
privind aprobarea ofertei de schimb imobiliar comunei

BecicherecuMic învederea încheieriiunui schimbimobiliar cu
SCIacoboStarSRL;
Hotărârea nr. 72 din 9mai 2016
privind aprobarea vânzării conform prevederilor Legii

nr.112/1995a imobilului– locuinţă înscrisCF.nr.403527–C1
–U6, nr.cad.403527–C1–U6,cusuprafaţautilăde60,56mp,
pentrupreţulde4.800 lei;

Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

În contextul desfăşurării alegerilor locale din data de
5 mai 2016, supunem atenţiei opiniei publice prevede-
rile Codului Penal, cu scopul prevenirii comiterii unor
infracţiuni electorale, după cum urmează:

Articolul 385: Împiedicarea exercitării
drepturilor electorale:

(1) Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exer-
ciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte
cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.
(2) Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei

de votare se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării
unor drepturi.

Articolul 386: Coruperea alegătorilor:
(1) Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determi-

nării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un
anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea
exercitării unor drepturi.
(2)Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu valoare sim-

bolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

Articolul 387: Frauda la vot:
(1) Fapta persoanei care votează:
a) fără a avea acest drept;
b) de două sau mai multe ori;
c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un

alegător, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă şi interzi-
cerea exercitării unor drepturi,
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a

unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Articolul 388: Frauda la votul electronic:
Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a sistemului

de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format
electronic se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Articolul 389: Violarea confidenţialităţii votului:
(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă.
(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de vo-

tare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea exer-
citării unor drepturi.

Articolul 390: Nerespectarea regimului urnei de vot:
(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pe-

depseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării
unor drepturi.
(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electo-

ral al secţiei de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte
condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Articolul 391: Falsificarea documentelor şi evidenţelor
electorale:

(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pe-
depseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista elec-

torală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu
figurează în această listă.
(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alte-

rează înregistrarea ori însumarea rezultatelor obţinute în secţiile de votare sau de-
termină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, informaţii sau pro-

ceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii re-
zultatelor alegerilor.

Şeful Postului de Poliţie Becicherecu Mic
Agent şef adjunct de poliţie

Alin CÎRNARIU
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Au luat sfârşit lucrările de asfaltare a drumului care
face legătura între comunele Becicherecu Mic, Dudeştii
Noi şi Sînandrei, acesta fiind deschis circulaţiei după ce-
remonia de inaugurare, la care au participat Titu Bojin,
preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Raimond-
Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, şi
Alin-Adrian Nica, primarul comunei Dudeştii Noi.

Edilii din Sînandrei, Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic,
respectiv Claudiu Coman, Alin-Adrian Nica şi Raimond-
Ovidiu Rusu au căzut de acord cu preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Timiş, Titu Bojin, şi după ce au analizat
situaţia din toate punctele de vedere au ajuns la conclu-
zia că este posibilă asfaltarea acestui drum. După ce lo-
calităţile implicate în proiect au cedat drumurile
comunale pe care le aveau în administrare către Consi-
liul Judeţean Timiş, preşedintele acestuia, Titu Bojin,
le-a prins într-un proiect de reabilitare, proiect finalizat

în aceste zile. Astfel, au fost asfaltaţi 5,5
kilometri de drum, iar ruta Sînandrei –
Dudeştii Noi – Becicherecu Mic o poţi
face doar în câteva minute.

Astfel, un vis mai vechi al locuitorilor
din cele trei comune s-a materializat. Şi
ca urmare a diligenţelor făcute de prima-
rul Raimond-Ovidiu Rusu către condu-
cerea instituţiei judeţene, s-au alocat
fondurile necesare, iar în 17 iulie 2015 a
fost emisă autorizaţia de construire. Pan-
glica inaugurală a fost tăiată de Titu
Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, şi de primarii localităţilor Beci-
cherecu Mic şi Dudeştii Noi.

Moment important pentru locuitorii celor trei localităţi
care vor beneficia, în primul rând, de acest drum, inau-

gurarea legăturii dintre Becicherecu Mic,
Dudeştii Noi, şi Sînandrei a fost primită
cu bucurie de cei prezenţi.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul co-
munei Becicherecu Mic, s-a arătat bucu-
ros că asfaltarea acestui drum s-a încheiat,
iar legătura dintre cele trei localităţi este
acum mult mai rapidă şi a mulţumit pre-
şedintelui Consiliului Judeţean Timiş că s-
a implicat, alături de cei trei primari, în
acest proiect. „Sperăm ca anul viitor să se
continue lărgirea şi turnarea unui nou strat
de asfalt pe drumurile interioare de pe raza
comunelor Becicherecu Mic şi Dudeştii
Noi”, a declarat Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic.

„Asfaltarea acestui drum face parte dintr-un proiect
mai vast, care prevede formarea unui aşa zis inel în jurul
Timişoarei, o rută ocolitoare prin care cei care vor să
evite trecerea prin Timişoara să o poată face în condiţii
optime. Astfel că, tocmai în această perioadă, se lucrează
la drumul Sânmihaiu Român – Săcălaz, după care se vor
asfalta şi cei câţiva kilometri de la Săcălaz la Drumul
Naţional 6 Timişoara – Sânnicolau Mare, astfel că alte
verigi ale inelului vor fi duse la bun sfârşit. În final,
dorim ca localităţile din jurul oraşului să aibă acces spre
Autostradă fără a trece prin Timişoara”, a declarat Titu
Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş.

Drumul Judeţean 692 A are o lungime totală de 5,527
de kilometri, iar asfaltarea lui a costat 10.828.473,12 lei.

Astfel, s-a împlinit o promisiune mai veche a preşedin-
telui CJ Timiş, făcută în anul 2012, în campania elec-
torală.

A. BORBELY

DDrruummuull ddee lleeggăăttuurrăă îînnttrree BBeecciicchheerreeccuu MMiicc,,
DDuuddeeşşttiiii NNooii şşii SSîînnaannddrreeii aa ffoosstt iinnaauugguurraatt

Stimaţi cetăţeni,
În data de 05.06.2016 vor avea loc alegerile pentru

autorităţile locale (primar, consiliul local şi consiliul ju-
deţean) şi cu acest prilej doresc să vă transmit câteva in-
formaţii care vă pot fi folositoare pentru aceste alegeri.

Potrivit Legii nr. 115/2015, legea alegerii autorităţilor
publice locale, alegerile locale vor fi organizate într-un
singur tur de scrutin, în data de 05.06.2016 – duminică,
iar orarul de funcţionare a secţiilor de votare este 7-21.
Au dreptul să voteze cetăţenii care au împlinit vârsta de
18 ani (inclusiv persoanele care în data de 05.06.2016
vor împlini vârsta de 18 ani), nu sunt puşi sub interdic-
ţie, nu au suferit o condamnare prin care le-a fost in-
terzis în mod expres dreptul la vot şi au domiciliul sau
reşedinţa pe raza comunei Becicherecu Mic.

Pentru alegerile din circumscripţia comunei Beciche-
recu Mic locaţiile secţiilor de votare şi criteriile de aron-
dare au rămas neschimbate: alegătorii al căror nume de
familie începe cu litera cuprinsă între A şi K (inclusiv)
sunt arondaţi la secţia de votare nr. 312 – Grădiniţa cu
Program Prelungit – Calea Banatului, nr. 2, judeţul
Timiş, iar alegătorii al căror nume de familie începe cu
litera cuprinsă între L şi Z (inclusiv) sunt arondaţi la sec-
ţia de votare nr. 313 – Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Ţichindeal” Becicherecu Mic – clădirea veche – Str.
Gării, nr. 1, judeţul Timiş.

Pe listele permanente de vot ale secţiei nr. 312 – Gră-
diniţa cu Program Prelungit – Calea Banatului, nr. 2, ju-
deţul Timiş, sunt înscrişi 1.287 alegători, iar pe listele
permanente de vot ale secţiei nr. 313 – Şcoala Gimna-
zială „Dimitrie Ţichindeal” Becicherecu Mic – clădirea
veche – Str. Gării, nr. 1, judeţul Timiş, sunt înscrişi 1.286
alegători, având un total de alegători de 2.573.

În circumscripţia comunei Becicherecu Mic au fost
înscrise 3 candidaturi pentru funcţia de primar (Buzatu
Constantin – PNL, Rusu Raimond-Ovidiu – PSD şi Fri-
drich Arnno Alfred – PMP), 4 liste candidaturi pentru
Consiliul Local (ALDE, PNL, PSD şi PMP) şi 12 liste
candidaturi pentru Consiliul Judeţean Timiş (ALDE,
UNPR, PNL, UDMR, PSD, UCDR, PRU, PND,
PNŢCD, BUN, PMP şi PPU). Mandatul primarului, al
consiliului local şi al consiliului judeţean este de 4 ani,
conform Legii nr. 115/2015. Viitorul consiliu local va fi
format, pentru prima dată, din 13 consilieri locali, de-
oarece populaţia înregistrată la Institutul Naţional de Sta-
tistică la 01.01.2016 este de 3.163 locuitori.

Accesul în localul secţiei de votare se va face în func-
ţie de numărul de cabine de vot. Dacă localul este pre-

văzut cu 5 cabine de vot, preşedintele secţiei de votare va
permite accesul pentru 5 persoane. În situaţiile în care se
formează rânduri de aşteptare, vă rugăm să aveţi răbdare
pentru a vă exprima votul. 

La aceste alegeri se va folosi pentru prima dată un Sis-
tem Informatic de Monitorizare a Prezenţei la Vot
(SIMPV). SIMPV are două funcţii importante: monito-
rizarea prezenţei la vot şi prevenirea exercitării votului
multiplu şi fraudarea alegerilor în circumscripţiile de vot.
Sistemul a fost testat în trei rânduri şi acoperă toate si-
tuaţiile posibile la votare. Sistemul funcţionează prin ve-
rificarea CNP-ului fiecărui alegător într-o bază de date
naţională. În urma verificării, sistemul va afişa dacă
acesta a votat şi în altă secţie de votare sau dacă acesta
este la primul vot, dacă are vârsta legală să voteze şi dacă
dreptul la vot nu i-a fost interzis printr-o hotărâre jude-
cătorească.

Fiecare cetăţean are dreptul să voteze o singură dată
pentru alegerea primarului, pentru alegerea consiliului
local şi pentru alegerea consiliului judeţean, ceea ce în-
seamnă că fiecare alegător va primi 3 buletine de vot dis-
tincte pentru fiecare autoritate publică în parte (primar,
consiliul local şi consiliul judeţean). În situaţia în care,
din greşeală, vă sunt atribuite mai multe buletine de vot,
legislaţia prevede obligaţia de a sesiza acest aspect pre-
şedintelui secţiei de votare şi de a returna buletinele de
vot primite în plus.

Un alt aspect foarte important de care trebuie să ţineţi
cont la aceste alegeri este faptul că aplicarea ştampilei
cu menţiunea „Votat” pe mai multe chenare ale buleti-
nului de vot (pe mai mulţi candidaţi sau liste de candi-
daţi), atrage nulitatea acelui buletin de vot. Votul
dumneavoastră este unic şi nu poate fi tranzacţionat
şi negociat de către partidele politice sau de către can-
didaţii la funcţiile de primar, consiliul local şi consi-
liul judeţean. Cu alte cuvinte, dacă preferaţi o parte din
candidaţii la funcţia de consilier ai partidului x şi o parte
din candidaţii la funcţia de consilier ai partidului y, legea
nu vă lasă posibilitatea să acordaţi câte un vot fiecărui
partid, ci vă obligă să alegeţi între x şi y. 

De asemenea, nu este obligatoriu să aveţi aceeaşi op-
ţiune politică pe fiecare buletin de vot. De exemplu, dacă
pentru primar îl preferaţi pe candidatul x, pentru consi-
liul local aveţi posibilitatea să votaţi liber listele de can-
didaţi pentru consiliului local ale partidului y (care nu
este partidul ce îl susţine  pe candidatul x la alegerile
pentru primar) şi în egală măsură puteţi vota lista de can-

didaţi pentru consiliul judeţean a partidului z (care este
diferit de partidul x şi y).

Un alt aspect important este legat de interzicerea fo-
tografierii sau filmării buletinului de vot în cabina de vot.

În încheiere doresc să vă supun atenţiei şi următoa-
rele aspecte:

- Codul Penal român reglementează în cuprinsul Ca-
pitolului III – Titlul IX (art. 385 – art.393) toate infrac-
ţiunile electorale, printre care se numără şi frauda la vot
sau coruperea alegătorilor. În situaţia în care există si-
tuaţii în care constataţi că au fost încălcate prevederile
legii, facem apel la simţul civic şi la integritatea dum-
neavoastră pentru a raporta aceste situaţii prin apelul
unic la 112;

- înainte de a vă deplasa la vot asiguraţi-vă că aveţi la
dumneavoastră Cartea de Identitate / Buletinul de iden-
titate / Paşaportul / Cartea de Identitate Provizorie etc;

- asiguraţi-vă că documentul prin care faceţi dovada
identităţii este valabil la data de 05.06.2016 pentru a nu
fi opriţi de la votare de către membrii secţiilor de votare;

- în cazul în care nu cunoaşteţi poziţia pe buletinul de
vot a candidaţilor pe care doriţi să îi votaţi, la sediul sec-
ţiei de votare şi la sediul primăriei sunt afişate buletinele
de vot pentru alegerea primarului, consiliului local şi
consiliului judeţean, având posibilitatea de a vă informa
şi de a solicita ajutorul preşedinţilor secţiilor de votare şi
preşedintelul Biroului Electoral de Circumscripţie;

- în cazul persoanelor care, din motive medicale, nu se
pot deplasa la secţia de vot la care sunt arondate, legea
prevede posibilitatea deplasării cu urna mobilă la domi-
ciliul alegătorului. Persoanele aflate în această situaţie
pot face o cerere scrisă către preşedintele secţiei de vo-
tare la care este arondat. Cererea trebuie însoţită de do-
cumentele medicale care atestă faptul că persoana nu se
poate deplasa;

- preşedinţii secţiilor de votare vor dispune măsuri pri-
vind interzicerea consumului de alcool la unităţile co-
merciale aflate pe o rază de 500 m de secţiile de votare;

Acestea fiind spuse, le urez candidaţilor la funcţiile
de primar, consiliul local şi consiliul judeţean succes la
aceste alegeri locale, iar pe cetăţenii care lecturează acest
articol îi sfătuiesc să se prezinte la vot deoarece miza
acestor alegeri locale este viitorul acestei localităţi 
pentru următorii 4 ani.

Cu stimă,
Preşedinte Birou Electoral de Circumscripţie

şi Secretar al comunei Becicherecu Mic
Alin-Marian  HÎLDAN

AAlleeggeerrii llooccaallee 22001166
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Am organizat, duminică, 29 mai, o adunare publică,
în cadrul căreia am făcut un bilanţ al activităţii mele ca
primar în mandatul 2012-2016. Precizez din start că
am fost şi sunt foarte hotărât să candidez la funcţia de
primar şi tocmai de aceea mi-am depus dosarul pentru
o nouă candidatură în urmă cu aproximativ o lună.
Această adunare, aşa cum am anunţat şi în sală, nu

a fost pentru lansarea candidaturii mele la un nou
mandat, nici o adunare electorală cu invitaţi, poze şi
steaguri de partid şi nici o întâlnire în care să-i atac
sau să-i denigrez pe ceilalţi contracandidaţi.
Cu o săptămână înainte de adunare, am trimis către

fiecare familie din Becicherecu Mic un raport al acti-
vităţii mele ca şi primar, în care vă prezentam, inclu-
siv cu cifre, situaţia reală a celor patru ani de mandat.
Mi-am dorit ca la finalul primului mandat să mă

comport ca un adevărat conducător şi manager, iar
dacă, cu câteva zile înainte, v-am trimis acel raport, la
această prezentare am pus actele şi dosarele pe masă,
pentru ca toată lumea să poată să vadă că tot ce am
scris acolo este real şi nu poveşti scrise şi împrăştiate
pe fluturaşi, cum se practică în campania electorală.
Foarte mulţi dintre participanţi au fost surprinşi de

faptul că nu am procedat la organizarea unei lansări a
candidaturii la funcţia de primar după tipicul obişnuit,
aşa cum au făcut alţi candidaţi. Nu am făcut acest
lucru, pentru că am motivele mele şi cred că ele sunt
foarte bine întemeiate. În primul rând, ca şi primar,
consider că o lansare fastuoasă este necesară doar
dacă... te lansezi pe lună sau pe Marte. Astfel, ar tre-
bui să vorbească faptele şi acţiunile tale din cei patru
ani în care ai fost primar. În al doilea rând, nu am che-
mat nici un mare politician alături de mine, şi asta nu
pentru că nu au insistat să vină, ci pentru că i-am re-
fuzat eu, deoarece consider că nu este necesar să vină
un politician ca Vasile Blaga sauAlin Popoviciu să ne
spună nouă, cetăţenilor din Becicherecu Mic, pe cine

trebuie să alegem primar. Aşa că am stat SINGUR în
faţa dumneavoastră, alături de actele şi dosarele din
care reieşea activitatea mea de patru ani de zile ca pri-
mar.
Tot ce am realizat în aceşti patru ani am realizat îm-

preună cu funcţionarii publici, consilierii locali şi cu
dumneavoastră, locuitorii Becicherecului Mic. Încă nu
a venit nimeni să ne dea ceva, fără să ne ceară ceva în
schimb. M-am „bătut” şi zbătut pentru fiecare proiect
pe care l-am realizat şi pentru cele care sunt în curs de
realizare.
După cum v-am spus, nu am avut nici o clipă in-

tenţia de a-i denigra pe ceilalţi contracandidaţi ai mei,
chiar dacă mi-am ridicat, în timpul acestei prezentări,
un semn de întrebare în legătură cu afirmaţia potrivit
căreia altcineva ar fi făcut investiţia pentru sistemul
de alimentare cu apă a comunei Becicherecu Mic şi,
după mai puţin de un minut, mă acuza pe mine că
acest sistem nu este funcţional şi că oamenii beau apă
de proastă calitate. Şi acum încă sunt uimit de faptul
că mi se cerea să las Primăria cu tot atâtea datorii cu
câte am preluat-o, dar să las şi câteva proiecte euro-
pene finanţabile.Acesta este un paradox, deoarece pri-
mul criteriu de eligibilitate pentru accesare de fonduri

europene nerambursabile este tocmai acela că nu tre-
buie să ai nici o datorie.
Am ţinut chiar să-i mulţumesc fostului primar şi

l-am nominalizat pe domnul Buzatu Constantin pen-
tru faptul că, totuşi, mi-a lăsat un proiect din fonduri
guvernamentale, şi anume şcoala nouă. Din păcate,
nici aici nu am avut noroc, pentru că în momentul în
care a trebuit să turnăm planşeul de la primul nivel, s-
au terminat banii. Şi atunci, pune-te iarăşi pe umblat
pe la Consiliul Judeţean, pe la Inspectoratul Şcolar Ju-
deţean şi pe la ministere pe la Bucureşti, cu rugăminţi
în stânga şi-n dreapta pentru ca şi în comuna ta să se
finanţeze şi să se realizeze şcoala de care aveam atâta
nevoie.
Şi aveam nevoie, pentru că, în anul 2011, printr-o

sentinţă definitivă şi irevocabilă, am pierdut Şcoala
Mare cu clasele V-VIII, Căminul Cultural şi 7.380 de
metri patraţi în centrul comunei, unde se află forajele,
pompele, staţia de filtrare
şi bazinele de apă pota-
bilă a întregii localităţii.
Şi iarăşi am umblat

aproape un an şi jumătate
pe la Episcopia Romano-
Catolică şi m-am rugat de
toată lumea să mă ajute şi
să găsim o soluţie pentru
a intra din nou în posesia
acestor importante imo-
bile din localitatea noas-
tră.
Şi acum ţin minte reac-

ţia celor de la Episcopie,
când le-am spus că sunt
primarul din Becicherecu
Mic: m-au privit de parcă
l-ar fi văzut pe... necura-

tul. S-au mai liniştit când
au văzut că este vorba de
alt primar. Şi aşa am în-
ceput discuţiile, iar după
un an şi jumătate de ne-
gocieri, printr-un schimb
imobiliar, am readus, în
patrimoniul Primăriei,
Şcoala Gimnazială, Că-
minul Cultural şi cei
7.380 de metri patraţi.
Acest lucru se întâmpla
în data de 20 noiembrie
2013 şi am şi făcut copii
după acest contract, pe
care le-au putut vedea
cei prezenţi la adunarea
publică, pentru că eu
sunt adeptul actelor pe

masă, nu al vorbelor în vânt.
Aminteam de zecile de drumuri făcute pe la Bucu-

reşti pentru proiectele comunei Becicherecu Mic. Nu
veţi găsi în actele contabile ale Primăriei nici un fel
de decont pentru bilete de avion, cazare şi masă pen-
tru aceste deplasări, toate cheltuielile fiind suportate
din buzunarul propriu. De asemenea, vă aduc aminte
de sutele de drumuri anuale făcute pe la toate institu-
ţiile statului, cu maşina şi motorina proprii.
Poate acum înţelegeţi de ce nu pot să stau opt ore în

fotoliul de primar şi să citesc ziarul, în aşteptarea...
clienţilor. Nimic din ce am realizat nu s-a făcut stând
în Primărie şi aşteptând să-mi vină totul de-a gata. A
trebuit să umblu, să mă lupt, să conving că această
localitate merită şansa de a spera la un viitor mai
bun.
Aşa s-au născut proiectele europene cu fonduri ne-

rambursabile pe care le-am accesat: asfaltarea străzii
Dimitrie Ţichindeal, pietruirea celor două drumuri de
exploatare agricolă şi achiziţionarea unui buldoexca-
vator multifuncţional. Aceste proiecte au adus buge-
tului local 1.000.000 de lei, ridicând bugetul din anul
2015 la peste 7.500.000 de lei.
De asemenea, am adus în discuţie şi proiectele de

canalizare şi gaz, pe care le vom realiza împreună cu
comuna Dudeştii Noi şi care sunt vitale, atât pentru
locuitorii din Becicherecu Mic, cât şi pentru atragerea
de investitori şi crearea de locuri de muncă. Le-am ex-
plicat oamenilor că acesta este motivul pentru care, în
ciuda eforturilor mele de a atrage cât mai mulţi inves-
titori şi de a crea 200-300 de locuri de muncă, aceste
lucruri nu se pot realiza fără aceste investiţii. Nu vă
ascund faptul că atât primarul, cât şi majoritatea din
Consiliul Local Dudeştii Noi au acceptat acest parte-
neriat cu comuna noastră şi prin prisma relaţiilor
foarte bune pe care le au cu primarul din Becicherecu
Mic.
De asemenea, am anunţat că am finalizat proiectul

pentru noul Aşezământ Cultural „Dimitrie Ţichin-
deal”, care a şi fost depus la Compania Naţională de
Investiţii (CNI).
Spre mâhnirea mea, a trebuit să spun că din cei 11

consilieri pe care i-a avut până acum Consiliul Local
Becicherecu Mic nu toţi au votat proiectele majore de
investiţii ale comunei noastre. În repetate rânduri, am
fost provocat, de către oamenii din sală, să le spun nu-
mele, dar am refuzat categoric tot de atâtea ori, pentru
că nu doresc să denigrez pe nimeni. În schimb, am zis
că eu sunt un altfel de om şi o să vi-i spun pe cei care
au votat „pentru”. Şi i-am spus: Adrian-Silviu Ghera-
sim, Doru Magopăţ, Karin Lauer, Gheorghe Muşat,
Lucian-Grigore Cristea, Dumitru Prohap, Sorin Gîţan
şi Radu Dănuţ (acesta din urmă până în luna februarie
a anului 2015, când şi-a pierdut mandatul de consi-
lier).
Tot în timpul adunării, am scos acel fluturaş pe care

acum patru ani mi-am aşternut unele dintre ideile des-
pre ceea ce doresc să fac în momentul în care voi
ajunge primar. Am făcut, în faţa dumneavoastră, o
analiză a acestuia şi au fost multe lucruri pe care am
reuşit să le îndeplinesc, dar au fost şi câteva care sunt
în curs de materializare. Îmi pare rău că nu am reuşit
să îndeplinesc toate acele lucruri pe care vi le-am pro-
mis, dar v-am explicat că, având datorii de peste 3,3
milioane de lei (33 de miliarde de lei vechi) de plătit
şi pe care am reuşit să le achităm până în luna decem-
brie 2014, nu aveam cum să îndeplinesc, într-un an şi
jumătate, tot ceea ce preconizam că voi face în patru
ani.
Tot ca primar, am socotit că îmi revine mie sarcina

de a convoca o dezbatere publică (o confruntare elec-
torală) cu cei trei candidaţi la funcţia de primar pentru
mandatul 2016-2020, în data de 2 iunie 2016. Am
dorit, prin aceasta, să arăt că sunt un altfel de primar,
un primar aşa cum ar trebui să fie toţi: cu actele şi rea-
lizările pe masă şi care să propună o dezbatere publică
între toţi candidaţii, pentru ca locuitorii din comuna
Becicherecu Mic să poată să discearnă şi să aleagă în
cunoştinţă de cauză.
Nu sunt nici cel mai frumos, nici cel mai deştept, ci,

ca orice om, am şi eu defectele mele. Dar nu am două:
NU SUNT HOŢ şi NU IAU ŞPAGĂ!

Raimond-Ovidiu RUSU, primar şi candidat la
funcţia de primar al comunei Becicherecu Mic

DDAARREEAA DDEE SSEEAAMMĂĂ AA PPRRIIMMAARRUULLUUII
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Manifestare emoţionantă cu prile-
jul zilei de 9 mai în comuna Beci-
cherecu Mic. Aşa cum s-a încetăţenit
deja, autorităţile locale au organizat
ceremonialul depunerii coroanelor de
flori la cele două monumente ridicate
în cinstea eroilor din cel de-Al Doilea
Război Mondial, la care a participat
detaşamentul de gardă al Brigăzii 18
Infanterie Banat şi Fanfara Militară a
Garnizoanei Timişoara.

Autorităţile locale, în frunte cu
Raimond Ovidiu Rusu, primarul lo-
calităţii, şi cuAdrian Silviu Gherasim,
viceprimar, şi-au aşteptat, la orele
prânzului, oaspeţii. Au fost prezenţi
elevi de la Şcoala Gimnazială „Di-
mitrie Ţichindeal”, o parte a con-
silierilor locali, funcţionari publici
din primărie şi cetăţeni ai localităţii.

Din faţa Primăriei, participanţii

s-au îndreptat, pe muzica fanfarei mili-
tare, spre Monumentul Eroilor, din faţa
cimitirului ortodox. Aici, fanfara militară
a intonat „Deşteaptă-te, române”, imnul

de stat al României, şi a fost oficiată o
slujbă de pomenire. Raimond Ovidiu
Rusu, primarul comunei, le-a reamintit
celor prezenţi tripla semnificaţie a zilei
de 9 mai şi a salutat faptul că, iată, în
Becicherecu Mic sărbătorirea acestei
zile tinde să devină unul dintre mo-
mentele importante din viaţa comu-
nităţii. Edilul a vorbit despre
momentele 9 mai 1877 – declararea In-
dependenţei de Stat a României, 9 mai

1945 – ziua victoriei Naţiunilor Unite
împotriva Germaniei naziste şi
încheierea celui de-Al Doilea Război
Mondial şi 9 mai 1950 – ziua în care a
început procesul de creare a Uniunii
Europene de astăzi.

A urmat apoi ceremonia depunerii
de coroane de flori. Rând pe rând, au
fost depuse coroane din partea Brigăzii
18 Infanterie Banat, Primăriei şi Con-
siliului Local Becicherecu Mic, Şcolii
Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”. Un

ceremonial similar s-a derulat şi la
Monumentul ostaşilor sovietici căzuţi pe
câmpul de luptă, pentru eliberarea şi
apărarea Becicherecului Mic. (A.B.)

ZZiiuuaa ddee 99 mmaaii,, cceelleebbrraattăă
îînn BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

În a doua zi de Paşti, în 2 iunie, s-a desfăşurat cea de-a patra ediţie a
Cupei „Iepuraşul” la pescuit sportiv. Încă din dimineaţa zilei, la Balta de
pescuit „Bujorul” a fost aglomeraţie. Pescarii amatori, de la cei mai 
vârstnici, la cei mai tineri, femei şi bărbaţi, s-au prezentat pe baltă pentru
a participa la tragerea la sorţi şi pentru a-şi ocupa poziţiile. De organizare
s-au ocupat, din partea autorităţilor locale, viceprimarul Adrian-Silviu 
Gherasim şi consilierul local Gheorghe Muşat.

După câteva ore bune de „luptă” cu peştii din baltă, s-a tras cortina peste
această ediţie, iar arbitrii competiţiei au clasificat fiecare pescar.

Astfel, pe locul I s-a clasat Matei-Gabriel Miron, urmat de Alex 
Amaximoae şi Dumitru Tudor. Premiul pentru cea mai mare captură i-a 
revenit lui Octavian Chisăliţă, cel mai vârstnic pescar a fost Dumitru 
Bughiu, cel mai tânăr – Cornel-Iosif Miron, iar „Miss Pescar” au fost 
desemnate Maria şi Denisa Băicoianu.

La final, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, a
făcut oficiile de gazdă la festivitatea de premiere, înmânând participanţilor
diplome. Cei care s-au clasat pe primele trei locuri, precum şi laureaţii ce-
lorlalte categorii, au primit şi premii specifice din partea primarului.

La final, pentru a marca încheierea a încă unei ediţii a competiţiei de
pescuit, participanţii au făcut o fotografie de grup. (A.B.)

CCuuppaa „„IIeeppuurraaşşuull””
llaa ppeessccuuiitt ssppoorrttiivv

Ziua de 1 iunie a fost una specială pentru elevii
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”. Cu prilejul
Zilei Copilului, sub genericul „Cântăm, desenăm, în-
văţăm să circulăm”, în cadrul Parteneriatului educa-
ţional pe care Postul de Poliţie Becicherecu Mic şi
Şcoala Gimnazială l-au încheiat, elevii au învăţat cum
trebuie să prevină evenimentele negative legate de cir-
culaţie. De asemenea, copiii au fost instruiţi cu privire
la cunoaşterea, înţelegerea şi aplicarea regulilor ele-
mentare ce trebuie respectate în timpul deplasării pe
stradă în calitate de pietoni sau biciclişti. De aseme-
nea, copiilor li s-au prezentat semnificaţia unor indi-
catoare rutiere, rolul şi importanţa agentului de
circulaţie şi conştientizarea acestora privind respecta-
rea regulilor de circulaţie, cu menţiunea că încălcarea
acestora poate avea urmări tragice. Au participat, pe
lângă elevi şi cadre didactice, şi părinţi ai şcolarilor. Pe
Strada Gării s-a organizat un concurs de biciclete, la
care au concurat elevii din clasele I-VII, un concurs
de trotinete, la care, de asemenea, au concurat elevii
claselor I-VII, un concurs de desen având ca teme ziua
de 1 iunie şi legislaţia rutieră şi un concurs de ghici-
tori pe teme rutiere.

Agent şef adjunct de Poliţie, Alin CÎRNARIU

„„CCâânnttăămm,, ddeesseennăămm,, îînnvvăăţţăămm ssăă cciirrccuullăămm””
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Execut lucrări de topogra4e şi cadastru: PUZ-uri, intabulări, dezmem-
brări, alipiri, apartamentări, ridicări topogra4ce etc.

Persoană 4zică autorizată categoria B, ing.Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai-iunie

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local,
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Becicherecu Mic acest
talon pentru autocitirea consumului bilunar de apă (o dată la două luni).
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
“citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂDATĂ pentru cele două luni înscrise în
talon, în cutia poştală specială, amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

Orar de funcţionare al
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al
Biroului taxe şi impozite

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11
Marţi: 8-11

Miercuri: 8-11
Joi: 8-11

Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14
Marţi: 8-12

15-17
Miercuri: 8-14

Joi: 8-12
15-17

Vineri: 8-12

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:..........................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară în
ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.
Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator:
Raimond Ovidiu RUSU

Redactor-şef:
Petru Vasile TOMOIAGĂ
Redactor-şef adjunct:
Anton BORBELY

Redactori:
Sfetlana CHISĂR,
Marinela BOBEŞ,
Lazăr POMORIŞAŢ

Publicaţie editată
de Primăria şi Consiliul
Local Becicherecu Mic

ISSN 2360-2724

Şi-au unit
destinele

Vasile Neag cu
Marinela Tiran
Romeo-Daniel
Boţu cu Aurelia

Ştefănuţ
Cristian-Cosmin
Regert cu Daniela

Chirilă
Anghel-Borivoi Achim
cu Violeta Ianoş

Casă de piatră!

Sergiu Hornar,
execut servicii:

- repar calculatoare
(inclusiv la domiciliu)
- montez camere
de supraveghere
- tai şi crap lemne

- lucrări cu tractor mic:
frezat, arat
- tai iarbă

Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
• Vând orgă electronică cu trepied, preţ

100 euro, şi topogan copii, 2 metri, preţ 100
RON. Informaţii la telefoanele 0727-357.445
şi 0256-378.902.

• Vând centrală pe lemne Viadrus 30 KW.
Telefon: 0721-494.502

• Vând teren, cu casă din văiugă, 986 mp,
str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.

•Vând miere de albine.Telefon: 0735-574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de

cărămidă şi restul de materiale, pentru a de-
mola casa de pe strada Ţichindeal nr. 6. Tele-
fon: 0256-452.251 sau 0756-151.130.

• Home pro gaz angajează şofer
categoria B pentru distribuţie. Salariu atractiv
şi program lejer. Informaţii la telefon
0726-609.290.

•Execut instalaţii electricede laAlaZ,depuneri
acte, branşări ENEL. Telefon: 0721-411.895.

• Angajăm bonă pentru fetiţă de şase luni,
program de lucru de la 8 la 18, de luni până
vineri. Salariu - 1.000 de RON. Telefon:
0733-110.497.

• Vând căpşuni de grădină (Lovrin), la
kilogram. Matiş Viorica: 0722-961.923.

• Familie tânără, cu doi copii, căutăm o
casă de care să avem grijă. Putem oferi şi
chirie pe termen lung. Telefon:
0768-742.499.

• Vând viţei de două luni, roşu cu alb şi
negru cu alb. Preţ negociabil. Telefon:
0786-757.497.

• Cumpăr cazan de ţuică. Telefon:
0722-144.125.

• Vând ţiglă veche, 60 de bani bucata, şi
platformă pentru cai, 900 de lei, şi căruţă, 600
de lei. Telefon: 0758-624.845.

55

Începând cu data de 16 februa-
rie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comercializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
tamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă

agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

DOHOTAR SERGIUOVIDIU anunţă publicul interesat asupra depunerii so-
licitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire locuinţţă în
regim de înălţţime parter șși mansardă șși împrejmuire proprietate“ propus a fi
amplasat în comuna Dudeștii Noi, str. Dacia, nr. 18, nr. CF 401433, jud. Timiș.

Informaţiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Timiș, localitatea
Timișoara, B-ul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A și la 18A și la sediul Primăriei 
Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr. 51, jud. Timiș, în zilele de luni-joi între
orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timiș.
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♣ Vrajba neprietenului ca piatra cu var lucrată până în patruzeci de
ani tot fierbe. (Dimitrie Cantemir)
♣ Rămân la părerea că e infinit mai greu să câştigi banii decât să ştii

cum să-i cheltuieşti. (I. Romoşan)
♣ Plăcerile noastre cele mai mari nu sunt lipsite de tristeţe.
♣ Dragostea este un tiran care nu cruţă pe nimeni.
♣ Să nu spui în povestirea ta tot ce ştii şi mai ales ce nu ştii. (N.

Iorga)
♣ Când ne dăm seama că nu avem prin ce să fim demni de stima

cuiva, ajungem aproape să-l urâm.
♣ Gardul are ochi şi zidul urechi.
♣ Banii gheaţă topesc inimile tuturor. (Mrakić)
♣ Beţivanul a avut noroc la însurătoare. Şi-a găsit o nevastă-spirt!
♣ Nimeni n-a ajuns învăţat decât de la alt învăţat. (Persia)
♣ Din greşeala altuia, cel cuminte o îndreaptă pe a lui. (China)
♣ Un mic nor poate ascunde şi soarele, şi luna. (Danemarca)
♣ Dacă vezi un om sărac cu curaj, să ştii că nu este nenorocit. (Cilibi

Moise)
♣ Iubirea are margini numai atunci când femeia le găseşte.

♣ Dragostea nu îmbătrâneşte; numai oamenii se ofilesc şi trec. (M.
Sadoveanu)

SFATURI: Nu trece mai departe până nu înveţi lecţia pe care o ai
în faţă.

PROVERBE… PROVEBIALE
♣ E mai mare daraua decât ocaua… când te prinde cu ocaua mică.
♣ Când te bagi în tărâţe… te faci borş.
♣ Unde nu intră soarele… sunt trase jaluzelele.
♣ Când doi se ceartă, al treilea câştigă… experienţă.

PROVERBE… RECONDIŢIONATE
♣ Nu există pădure fără uscături şi… fără cutii goale de conserve.
♣ Satul arde şi baba e la… coafor.
♣ Apa trece, pietrele rămân… mai la vale.
♣ Nu tot ce zboară se mănâncă! În… insectar ce-am mai pune?
♣ Strânge bani albi… când munca e curată.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment

EPIGRAME
DE PETRU CHIRA

CURIOZITĂŢI
Şoapta

Este o meteahnă veche,
Bârfă la o cotă-naltă
Ce o spui la o ureche
Să n-audă şi cealaltă.

Lauda
Linguşeală străvezie
Prin cerinţe, fără rost.
Şi-un prilej de fudulie
Pentru fiecare prost.

Bârfitoarea
Ea suferă de-o boală veche,
Ce-ntrece orişice măsură.
Că tot ce-i intră pe ureche
Îi iese-a doua zi pe gură.

Respectul
Un gest mai rar şi demodat,
O joacă simplă de copil.
Din ce în ce mai ignorat,
Din ce în ce mai inutil.

Năravul
Filă ruptă din poveste,
Fără nici un viitor,
Care pentru unii este
Opera vieţii lor.

Al doilea cel mai valoros diamant din lume,
botezat „Lesedi la Rona”, va fi scos la lici-
taţie, estimându-se că preţul acestuia va
ajunge la peste 70 de milioane de dolari,
potrivit CNN.
„Lesedi la Rona” este un diamant de 1.109

carate, având dimensiunea unei mingi de
tenis. Piatra preţioasă va fi scoasă la vânzare
luna viitoare, în Londra, de casa de licitaţii
Sotheby’s.
Diamantul a fost descoperit anul trecut, în

luna noiembrie, în Botswana (Africa de Sud).
Reprezentanţii casei de licitaţii au declarat

că această bijuterie este cel mai mare diamant
de calitate şi brut care există, estimându-se că
vechimea sa depăşeşte 2,5 miliarde de ani.
„Nu numai că este absolut în dimensiune şi

calitate, dar, de asemena, nicio astfel de biju-
terie brută nu a fost vreodată propusă la o licitaţie publică”, a declarat David
Bennett, preşedintele internaţional al departamentului de bijuterii de la Sotheby’s.
Lucara (LUCRF), compania canadiană care deţine piatra valoroasă, l-a descris ca

fiind cel mai mare diamant găsit în ultimii 100 de ani.
Potenţialii cumpărători vor putea admira nestemata înainte de licitaţie. Diaman-

tul va fi expus la Londra, în intervalul 18-28 iunie.
Recordul pentru cel mai mare diamant de lume este în continuare deţinut de

„Cullinan”, de 3.106 carate, descoperit în Africa de Sud, în 1905.

Un diamant cât o minge de
tenis, al doilea ca mărime
din lume, scos la licitaţie


