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Comuna Becicherecu Mic: 3.133 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Anul acesta, în ziua de 27 martie, credincioşii
catolici şi reformaţi sărbătoresc Învierea Domnului
Iisus Hristos.

Din Învierea lui Iisus izvorăşte bucuria nădejdii.
Câtă vreme vieţuim în lume, întâmpinăm multe nevoi
şi necazuri, lipsuri şi încercări grele. În cele din urmă
moartea ne înghite pe toţi: tiranul nemilos de care ni-
meni nu scapă. O, ce soartă tristă! Să suferi mereu, la
urmă să putrezeşti în ţărână, să se spulbere, ca praful
în vânt, toate aspiraţiile tale, toată setea ta după drep-
tate, adevăr şi fericire; iată un destin faţă de care altul
mai dureros nu se poate închipui. Dar din această stare
nenorocită ne-a izbăvit Dumnezeu Înviat. Iisus Hristos
a ieşit biruitor din suferinţă şi din moarte, iar prin
aceasta ne-a făcut victorioşi şi pe noi, membrii trupu-
lui Său. Hristos a fost doar pârga celor adormiţi, „cel
dintâi înviat din morţi” (Faptele Apostolilor 26, 23).
Noi, Îl vom urma, după promisiunea ce ne-a făcut: „Eu
sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede întru Mine, chiar
dacă va muri, va trăi” (Ioan 11, 25 – 26). Nu se poate
imagina o mai mare mângâiere decât aceasta. Noi,
creştinii nu suntem sortiţi pieirii definitive; pentru noi,
moartea nu are cel din urmă cuvânt. Precum bobul de

grâu nu se pierde în pământul în care a fost semănat,
ci se transformă în plantă nouă, aşa şi noi ne vom ri-
dica la sfârşitul lumii din mormintele noastre cu pute-
rea lui Dumnezeu. Iar dacă vom fi vrednici de
împărăţia luminii, vom sta întru slavă cu Mântuitorul
Cel preamărit şi puterea cu El vom fi.

Mormântul gol al Golgotei ne îndeamnă să nu ne
îndoim, ci să avem credinţă şi nădejde. Este o ordine
în lumea aceasta, este o împlinire a setei noastre de fe-
ricire. Acum ştim că nedreptatea nu durează veşnic, că
suferinţa cea mai grea poate fi suportată, deoarece,
mai presus de încercarea şi necazul care rănesc, se în-
trezăreşte mâna Părintelui milostiv, Care încununează
şi ajută pe cei drepţi, pe cei ce rabdă cu nădejde!

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, Adrian-Silviu Gherasim,

viceprimar, Primăria şi Consiliul Local 
Becicherecu Mic urează tuturor locuitorilor
de religie catolică şi reformată din comună

să aibă parte de sărbători fericite, 
cu sănătate şi bucurii, alături de cei dragi!

HHrriissttooss aa îînnvviiaatt!!

PPoommii ffrruuccttiiffeerrii ddee llaa pprriimmaarr
ppeennttrruu llooccuuiittoorriiii ccoommuunneeii

BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Acţiuni edilitare
În comuna Beci-

cherecu Mic au fost
declanşate curăţenia
de primăvară şi ame-
najarea domeniului
public.

Cetăţenii sunt ru-
gaţi, şi pe această ca le,
ca resturile ve ge tale şi
alte materiale rezul-
tate în urma acţiunii
de curăţenie să fie de-
pozitate la stradă, în
dreptul gospodăriilor,

pentru a putea fi ridicate mai uşor de către angajaţii Primăriei.
De asemenea, buldoexcavatorul şi tractorul Primăriei vor fi
prezente pe străzi pentru a interveni în caz de solicitare.

Tot în această perioadă, pe raza comunei se vor decolmata şi
şanţurile pentru apele pluviale, ne-a informat Adrian-Silviu
Gherasim, viceprimarul Becicherecului Mic. 

„De asemenea, am început să adu cem piatră conca sată de di  -
men siune ma re,
0-73 (de cale
fe rată), pentru
că cea pe care o
adu ceam până
acum, sort de 
0-31, era uşor
îndepărtată de
cauc iucu r i l e
autoturismelor
şi tractoarelor,
lucru care du -
cea la reapariţia
gropilor, în ciuda faptului că piatra era bine compactată. Specific
că acest sort de piatră mare cu care se vor reabilita străzile va fi
foarte bine compactat, ulterior urmând a fi împănat cu un strat de
sort mărunt, astfel ca posesorii de autovehicule să nu aibă nici
un fel de probleme cu cauciucurile maşinilor”, ne-a spus 
viceprimarul.

Nu în ultimul rând, în centrul comunei, au loc lucrări ample de rea-
bili tare a mo numentului marelui cărturar Dimitrie Ţichindeal. (A.B.)

Ca în fiecare an, şi în 2016, la început de mar-
tie, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, a oferit, cu titlu gratuit, câte
doi pomi fructiferi pentru fiecare gospodărie.
Acţiunea a fost primită foarte bine de către
cetăţeni, care au completat taloanele puse la dis-
poziţie de Primărie.

Aşa se face că în data de 9 martie la Primărie
a fost agitaţie mare. Pomii fructiferi au fost îm-
părţiţi locuitorilor, care au avut posibilitatea să
aleagă soiul de pom preferat. S-au împărţit, 
astfel, 190 de meri, 230 de peri, 260 de caişi, 150
de piersici, 100 de vişini, 250 de cireşi, 260 de
pruni şi 70 de gutui în total, peste 1.500 de pomi
fructiferi.

„Mă bucur că, timp de patru ani – ne spune
domnul primar –, am reuşit să mă ţin de această
promisiune şi că îmi închei acest prim mandat
prin a oferi din nou câte doi pomi fructiferi
locuitorilor din comuna noastră. Doresc să spun,
cu riscul de a mă repeta, că am ajuns la concluzia
că a oferi pomi fructiferi este soluţia ideală,
deoarece creşterea unui pom, prin analogie, poate
fi lesne asemănată cu mandatul meu de primar.
Dacă micul pom pe care-l plantaţi acasă are
nevoie de multă răbdare, de timp şi de îngrijirea
dumneavoastră, pentru a vă putea bucura în viitor
de roadele lui, tot astfel trebuie să ştiţi că şi eu am
nevoie, asemenea pomului fructifer, de înţelegere,
de timp şi de ajutorul dumneavoastră pentru a vă
putea bucura cu adevărat de roadele muncii mele
ca primar al acestei comune”.

Vasile TOMOIAGĂ
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Samarineanul necunoscut
Un bogat trecu odată din întâmplare pe-o stradă în care locuia o familie nevoiaşă,

cu o spuză de copii. Lume multă se îmbulzea în preajma locuinţei acestor sărmani, din
pricină că unul dintre cei micuţi al lor se stinseră din viaţă.

Bogatul nostru se opri, se strecură prin mijlocul gloatei, puse o sumă destul de
însemnată lângă coşciugul celui ce plecase din lumea celor vii şi încercă să se facă
nevăzut.

Credincioşii făcură lanţ în jurul bogatului şi, oprindu-l, îl întrebară:
- Fii bun şi spune-ne cum te cheamă.
-Iertaţi-mă – zise bogatul – că nu v-aş putea împăca dorinţa. În tot cazul, aş dori să

ştiu cu ce scop ţineţi să ştiţi aceasta?
- Fapta pe care ai săvârşit-o întrece toate aşteptările şi e vrednică de toată lauda. Se

aseamănă cu fapta Samarineanului milostiv din Evanghelie şi de aceea ne-am hotărât
ca pe orice cale să vă aflăm numele.

- Foarte bine! Zise bogatul. Eu mă leg să vă spun numele meu după ce, mai întâi,
veţi putea să-mi spuneţi voi mie cum se numea Samarineanul din Evanghelie.

Toţi cei adunaţi au rămas uimiţi şi au trebuit să tacă şi să-i lase drum slobod celui
care ştiuse nu numai să ajute pe cei nevoiaşi, dar să le dea şi o lecţie atât de preţioasă.

Nu trebuie să râvnim la nicio răsplată sau la vreo laudă în schimbul ajutoarelor
pe care le dăm celor răniţi trupeşte sau sufleteşte, precum şi celor nevoiaşi sau
lipsiţi. Răsplata va veni de la Dumnezeu, la momentul ales de El.

ppiillddăă ccrreeşşttiinnăă

Sfinţii 40 de Mucenici sunt prăz -
nuiţi de Biserica Ortodoxă, în fiecare
an, pe data de 9 martie. Aceşti
mucenici au trăit în vremea împăratu -
lui Licinius (308-324), prigonitor al
creştinilor. Sfinţii 40 de Mucenici
erau soldaţi creştini şi făceau parte
din Legiunea a XII-a Fulminata din
Armenia. Aceştia nu erau doar ro-
mani de origine, ci şi greci, ameste-
caţi cu armeni.

Aflând despre credinţa lor, Agri-
cola, guvernatorul Armeniei, i-a silit
să se închine idolilor. Deoarece au re-
fuzat, au fost întemniţaţi timp de opt
zile şi bătuţi cu pietre. Prin semne di-
vine au fost însă întăriţi în dreapta
credinţă. După aceste chinuri, guver-
natorul i-a condamnat la moarte prin
îngheţare, în lacul Sevastiei. La
miezul nopţii, unul dintre cei 40 de
mucenici, a ieşit din apă din cauza
gerului. Alergând spre baia caldă,

pusă de cei ce slujeau idolilor, a murit. Cei rămaşi să îndure gerul au început să se
roage: „Ajută-ne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, uşurează-ne sarcina şi alină iuţimea
văzduhului, că spre Tine nădăjduim, ca să nu ne ruşinăm şi să cunoască toţi că ne-am
mântuit strigând către Tine”. În urma acestei rugăciuni s-au petrecut mari minuni: apa
lacului s-a încălzit, gheaţa s-a topit şi 40 de cununi strălucitoare au pogorât asupra
mucenicilor. Unul dintre soldaţii de pază, uimit că în miezul nopţii o lumină din cer
încălzeşte apă şi ca o cunună din cele 40, pogorâte peste mucenici, nu are peste cine
să se aşeze, s-a aruncat în apă, mărturisind că şi el este creştin.

Pentru că au fost scoşi vii din lac, comandanţii au poruncit să li se zdrobească pi-
cioarele cu ciocanele. Toţi martirii au trecut la cele veşnice în urma acestui supliciu.
Trupurile lor au fost puse într-un car, ca să fie duse spre ardere şi apoi să fie aruncate
în lac. Numai Meliton, un tânăr soldat, a supravieţuit torturii. Pentru că mai respira, os-
taşii nu l-au pus în car. Mama sa, ştiind că cei 39 de confraţi în suferinţă aveau pregătită
împărăţia cerurilor, îşi ia fiul în braţe şi merge cu el să-l pună în car. Dacă îi dorea sal-
varea, trebuia să fie lipsit de credinţa în Hristos. Meliton moare pe drum, în braţele
mamei sale.

Cei patruzeci de Sfinţi Mucenici sunt: Chirion, Candid, Domnos, Isichie, Iraclie,
Smaragd, Evnichie, Valent, Vivian, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ion, Xantie, Ilian,
Sisinie, Aghie, Aetius, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil,
Domitian, Gaiu, Leonte, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon,
Severian, Hudion, Meliton şi Aglaie.

Buna Vestire, prăznuită de Biserica Ortodoxă pe 25 martie, este cea mai
veche sărbătoare închinată Maicii Domnului. Această sărbătoare cinsteşte
ziua în care Sfântul Arhanghel Gavriil a binevestit Fecioarei Maria că-L va
naşte pe Fiul lui Dumnezeu. 

Deşi este o sărbătoare care cade în Postul Mare, un post aspru de
pocăinţă, în această zi se face dezlegare la peşte.

Dumnezeu, în iubirea Sa de oameni, nevoind să lase neamul omenesc în
căderea sa cea pecetluită de neascultarea lui Adam, purcede la un nou în-
ceput, luând asupra Sa firea cea stricată de păcat a acestuia, pentru a o
reaşeza întru cele rânduite de El, încă de la facerea omului. 

Când Ponţiu Pilat L-a scos pe Iisus înaintea iudeilor şi a zis: „Iată Omul!”,
el a mărturisit adevărul fără voia lui, arătând de fapt că Iisus Hristos este
omul desăvârşit, aşa cum şi l-a dorit Dumnezeu dintru început pe Adam. 

La această nouă creare a omului, însă, Dumnezeu nu a mai procedat ca
la crearea lui Adam şi a Evei, necăutând spre libertatea omului, ci a aştep-
tat încuviinţarea Fecioarei Maria. 

Astfel, după ce îngerul i-a binevestit că Duhul Sfânt se va pogorî peste
ea şi puterea Celui Preaînalt o va umbri, iar Fiul care se va naşte din ea
Fiul Lui Dumnezeu se va numi, Fecioara Maria a zis: „Iată roaba Domnu-
lui. Fie mie după cuvântul tău!” (Luca 1, 38).

„Buna Vestire este actul dramatic prin care Dumnezeu consultă liber-
tatea omului şi o invită la participare. Dacă, prin Adam şi Eva, omul se

pronunţase împotriva lui însuşi, prin Fecioara Maria el se reaşează la uni-
son cu Creatorul şi-şi restaurează propria-i libertate, redându-i, în acelaşi
timp, direcţia pentru care îi fusese dăruită întru început”, spune Mitropo -
litul Bartolomeu Anania.

În clipa în care Fecioara Maria a zis „Fie mie după cuvântul tău!”,
crezând în binevestirea cea de nepătruns a îngerului, Fiul Lui Dumnezeu
s-a sălăşluit în pântecele ei, luând firea omenească. Acum se împlineşte
profeţia lui Isaia, care cu peste 700 de ani mai înainte a prezis: „Iată, 
Fecioara va lua în pântece şi va naşte fiu şi vor chema numele lui Emanuel”
(Isaia 7, 14). Acest lucru nu este cu putinţă la om, dar este cu putinţă la
Dumnezeu, precum spune o cântare din slujba Vecerniei acestei sărbători:
„Dumnezeu unde voieşte se biruieşte rânduiala firii, zis-a cel fără de trup,
şi se lucrează cele ce sunt mai presus de om”. Deci, Naşterea cea după trup
a Fiului lui Dumnezeu este o naştere unică, ea nefiind o necesitate a firii,
ci un semn al iubirii nemărginite a lui Dumnezeu faţă de neamul omenesc.

Fecioara Maria este cel mai curat rod pe care neamul omenesc I 
l-a adus Lui Dumnezeu, de la crearea lumii şi până la sfârşit. Ea este nu-
mită „Născătoare de Dumnezeu”, căci într-adevăr ea L-a născut cu trup pe
Fiul Lui Dumnezeu. Această taină depăşeşte chiar puterea de înţelegere a
îngerilor, precum spune un tropar închinat Maicii Domnului: „Taina cea din
veac ascunsă şi de îngeri neştiută, prin tine, Născătoare de Dumnezeu, celor
de pe pământ s-a arătat”.

În cele două praznice ale Postului Mare, Buna Vestire şi Răstignirea,
vedem două dimensiuni fundamentale ale iubirii Lui Dumnezeu faţă de
noi: smerenia Sa desăvârşită, prin pogorârea Sa la noi şi asumarea firii
omeneşti celei vătămate de păcat, şi dragostea Sa desăvârşită, împlinită în
primirea suferinţei şi a morţii „pentru noi şi pentru a noastră mântuire”.

Salutarea îngerului: „Bucură-te!”, din momentul Bunei Vestiri, de
neînţeles în suferinţele răbdate de-a lungul vieţii de Fecioara Maria, îşi
dobândeşte înţelesul plenar abia în clipa Învierii Domnului Iisus Hristos din
morţi. Tot aşa, luând învăţătură din smerenia şi răbdarea Maicii Domnului,
şi noi suntem datori să credem că „pătimirile vremii de acum nu sunt vred-
nice de mărirea care ni se va descoperi” (Romani 8, 18), că greutăţile vieţii
acesteia sunt prea mici faţă de odihna şi bucuria vieţii celei veşnice.

Întreaga teologie a praznicului Bunei Vestiri este concentrată în troparul
sărbătorii, care zice: „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei
celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu al Fecioarei se face şi Gavriil harul îl
binevesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de 
Dumnezeu să-i cântăm: Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine!”.

BBuunnaa VVeessttiirree,, îînncceeppuuttuull
mmâânnttuuiirriiii nnooaassttrree
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ddiinn SSeevvaassttiiaa



3

Hotărârea nr. 28 din 14martie 2016
privindaprobarea raportului semestrial cuprivire la asistenţii

personali ai persoanelor cuhandicap şi a indemnizaţilor lunare,
pentru semestrul I–anul2015;
Hotărârea nr. 29 din 14martie 2016
privind aprobarea devizului general actualizat la data de

24.02.2016 şi indicatorii economici pentru obiectivul de inves-
tiţiidincadrulproiectului„Modernizarestrăzi încomunaBeci-
cherecu Mic”, al cărui deviz general recalculat la data de
24.02.2016 prevede suma 8.093.726,84 leiTVA inclus, repre-
zentândtotalcheltuieliprivindrealizareainvestiţiei,dincareva-
loare investiţie decontată anterior datei de 01.01.2016 în
cuantum de 204.928,51 lei (TVA 24%), respectiv valoarea in-
vestiţiei în curs7.888.798,33 lei (TVA20%inclus);
Hotărârea nr. 30 din 14martie 2016
privind transferul sumei de 52.930 lei – plusTVA,dinbuge-

tullocalcătreAsociaţiadeDezvoltareIntercomunitară„Torontal”,
învederearealizăriiProiectuluiTehnicalinvestiţiei„Înfiinţarereţea
de canalizaremenajeră în comunaBecicherecuMic,canal de le-
găturăîntreBecicherecuMicşiDudeştiiNoişiextindereaStaţiei
deepurare încomunaDudeştiiNoi,judeţulTimiş”;
Hotărârea nr. 31 din 14martie 2016
privind aprobarea dobândirii calităţii de asociat al Comunei

BecicherecuMic în cadrulASOCIAŢIA„CLUBSPORTIV
FORTUNABECICHERECUMIC”, persoană juridică în
cursde constituire;
Hotărârea nr. 32 din 14martie 2016
privindaprobareaîncetăriicontractuluideterasedomeniupu-

blicnr.2312din04.06.2013 încheiat întrecomunaBecicherecu
Mic şidomnulHaiducNicolae;
Hotărârea nr. 33 din 14martie 2016
privind încetarea mandatului pentru exercitarea atribuţiilor

privindorganizareaserviciuluidecolectareadeşeurilormenajere
deperazacomuneiBecicherecuMicacordatAsociaţieideDez-
voltareIntercomunitarăECO7Satchinez;pânăladatadelegă-
rii serviciului de salubritate către unnouoperator, funcţionarea
serviciului de salubritate va fi asigurată de către operatorul SC
Eco6SatchinezSRL;
Hotărârea nr. 34 din 14martie 2016
privindmandatarea Asociaţiei deDezvoltare Intercomuni-

tarăDeşeuriTimiş să exercite în numele şi pe seamaComunei
BecicherecuMic anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevă-
zuteînLegeanr.51/2006şiLegeanr.101/2006privindserviciul
de salubritate al localităţilor;
Hotărârea nr. 35 din 21martie 2016
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare

pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la
nivelul judeţuluiTimiş, care va deservi unităţile administrativ
teritoriale din aria de operare a judeţuluiTimiş - membre ale
ADIDTimiş,a studiului de oportunitate pentrudelegarea ge-
stiunii prin concesiune,a regulamentuluideorganizare şi func-
ţionareaserviciului împreunăcuindicatoriideperformanţă,şia
documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin
concesionare;

Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Poliţia de Proximitate, în sensul larg al conceptului, este metoda
modernă de lucru a poliţiei, în care atitudinea faţă de munca, stilul
de conducere şi strategia de organizare sunt orientate către recu-
noaşterea preventivă şi pro-activă a problemelor comunităţii, care
provoacă frică şi nesiguranţă, precum şi a cauzelor care pot genera
criminalitate şi alte pericole, abordarea acestora, precum şi rezol-
varea sau îndepărtarea lor în strânsă legătură cu populaţia şi cu alte
instituţii. Ea defineşte, aşadar, activitatea de poliţie cu precădere
preventivă.

Acest tip de activitate presupune o bună cunoaştere a populaşiei
şi crearea unui raport natural de încredere între populaţie şi poliţie.

Scopul esenţial al muncii Poliţiei de proximitate este îmbunătăţirea situaţiilor de fapt,
şi nu doar simpla luptă împotriva fenomenelor infracţionale. Este vorba de rezolvarea
problemelor într-un mod durabil. Iată de ce partea de prevenire locală trebuie să câştige
mult mai mult teren faţă de prestaţiile oferite de poliţie.

Este evident că trebuie să continuăm urmărirea infractorilor pentru infracţiunile comise,
la fel ca până acum.

Trebuie să căutăm o reducere a comportamentelor infracţionale prin diverse tipuri de
măsuri concrete. În acest fel, siguranţa şi sentimentul de siguranţă aferent ar trebui să se
îmbunătăţească. Poliţia de Proximitate este răspunsul la un fenomen dublu – creşterea nu-
mărului de acte antisociale şi a micii infracţionalităţi şi creşterea sentimentului de nesigu-
ranţă. Ea contribuie în acest fel la asigurarea bunei calităţi a vieţii oamenilor.

Populaţia trebuie considerată ca partener al poliţiei, dar şi ea trebuie să accepte această
apropiere contribuind în mod activ la acest concept.

Obiectivele vizate de poliţie
• Să pătrundă peste tot pentru a preveni infracţionalitatea şi pericolele şi a face – astfel

– să dispară sentimentul de nesiguranţă.
• Să ia toate măsurile posibile pentru scăderea infracţionalităţii şi reducerea riscurilor.
• Să înveţe populaţia să evalueze corect infracţionalitatea şi să-şi înfrângă sentimentul

de teamă.
• Să reducă frica manifestată de populaţie prin încurajarea unui comportament şi a unor

acţiuni de prevenire.
• Eliminarea structurilor şi factorilor ce favorizează infracţionalitatea şi situaţiile de risc.
• Încurajarea simţului de răspundere în rândul populaţiei în aşa fel încât să se simtă

vizată în întregimea ei, chiar şi când este vorba de viaţa şi proprietatea altuia.
• Promovarea colaborării între populaţie şi poliţie.
• Încurajarea cetăţenilor să informeze poliţia, cu simţ de răspundere, atunci când află de

comiterea unei infracţiuni sau a unui pericol.
Agent şef adjunct de poliţie

Alin CÎRNARIU

PPoolliiţţiiaa ddee pprrooxxiimmiittaattee

Lucrări de amenajare a 
marginilor Drumului Naţional 6

Ca urmare a înţelegerii avute cu Compania Naţio -
nală de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Primăria co-
munei Becicherecu Mic a demarat acţiunea de
îndepărtare a pomilor şi a rădă ci nilor acestora de pe
marginile Drumului Naţional 6, pentru a creşte sigu-
ranţa traficului rutier de pe raza comunei noastre, dar
şi pentru a reda un aspect civi lizat intrării în locali-
tate. Cu ajutorul buldoexcavatorului multifuncţional
al Primăriei şi un excavator de mare tonaj, pentru ră -
dă cinile mai adânci, sunt îndepărtate resturile co-
pacilor, porţiunea de drum pe care se lucrează urmând
a fi, apoi, nivelată, pentru a putea fi întreţinută mai
uşor, prin tăierea periodică a vegetaţiei. 

Adrian-Silviu Gherasim,viceprimarul comunei 
Becicherecu Mic, ne-a spus: „S-a demarat această

acţiune din două motive: sigu-
ranţa traficului rutier care se
desfăşoară pe Drumul Na -
ţional 6, dar şi pentru a da un
alt aspect, mult mai frumos,
intrării în localitatea Beci-
cherecu Mic. De asemenea, la
finalul lucrărilor, pe această
porţiune se vor planta pomi or-
namentali de mici dimensiuni,
care nu pun în pericol sigu-
ranţa rutieră şi, în plus, vor
arăta şi foarte frumos din
punct de vedere estetic”. (V.T.)
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Tradiţie respectată la început de primăvară:

Flori de 8martie, din partea primarului,
pentru toate femeile din BecicherecuMic

Şi în acest an, cu prilejul zilei de 8martie, fe-
meile din Becicherecu Mic au avut parte de
tradiţionala surpriză venită din partea pri-
marului localităţii,Raimond-OvidiuRusu.De
mulţi ani încoace, cu ocazia Zilei Femeii, pri-
marul oferă flori tuturor doamnelor şi dom-
nişoarelor din localitate, în semn de preţuire.

Echipe de tineri au colindat comuna, au
bătut la fiecare poartă şi au oferit câte o floare

doamnelor, transmiţând mesajul de La mulţi
ani! al primarului Raimond-Ovidiu Rusu.
„Doamnelor sau domnişoarelor care nu au fost
acasă de 8 martie sau la care echipele de tineri
nu au ajuns, din diferite motive, le transmit, pe
această cale, urarea mea de viaţă lungă şi sănă-
tate, promiţându-le că, anul viitor, vor primi
sigur o floare”, ne-a spus domnul primar.

Pentru edilul localităţii,această sărbătoare are

şi o conotaţie personală, 9 martie fiind ziua de
naştere a fiicei sale,Alexia.

Ca de fiecare dată, femeile din Becicherecu
Mic au primit cu bucurie acest gest al primaru-
lui localităţii lor, mulţumind pentru cadoul pe
care îl face în fiecare an de 8 martie şi pentru
atenţia pe care le-o acordă, ca şi cetăţeni ai
comunei.

Petru VasileTOMOIAGĂ
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Biroul asistenţă socială din cadrul Primăriei Be-
cicherecu Mic vă aduce la cunoştinţă că, potrivit
Legii nr. 248/2 015, privind stimularea participării
în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din
familii defavorizate, acestea beneficiază de tichete
sociale pentru copii înscrişi şi care urmează să se
înscrie în învăţământul preşcolar în următoarele
condiţii:

- vârsta copilului să fie cuprinsă între 3-6 ani;
- frecvenţa regulată la grădiniţă;
- venitul lunar pe membru de familie să nu de-

păşească 284 de lei;
În conformitare cu prevederile art. 5 alin. 3 lit.

a, b, din Legea nr.248/2015, se consideră absenţe
motivate, ce nu afectează acordarea tichetelor so-
ciale, următoarele cazuri, cu condiţia ca acestea
să nu depăşească 50% din zilele de grădiniţă:

- absenţe medicale: motivate numai dacă părinţii
aduc scutiri medicale corespunzătoare perioadelor în
care au lipsit copiii, la revenirea acestora la grădiniţă.
În caz excepţional, o singură dată pe an şcolar, copiii
pot beneficia de tichete sociale şi dacă în luna moni-
torizată au lipsit mai mult de 50% din zilele de
grădiniţă, din motive medicale.

- învoiri: copiii pot fi învoiţi de către părinţi în
limita a 3 zile pe lună, cu condiţia anunţării cadrelor
didactice.

ACTE NECESARE
- cerere-declaraţie pe propria răspundere pentru

acordarea stimulentului educaţional;
- copie carte identitate titular;
- copie certificat de căsătorie;
- copie certificat de naştere copil;
- adeverinţă de înscriere în învăţământul preşcolar

– copil;
- adeverinţă de venit – părinţi;
Pentru întocmirea dosarului privind acordarea

stimulentului educaţional (tichete sociale în
valoare de 50 lei) sunteţi rugaţi să vă prezen-
taţi la Primărie, Biroul social.

În conformitate cu prevederile Legii nr.
272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copiilor, părintele/părinţii care
exercită autoritatea părintească, care urmează
să plece la muncă în străinătate, au obligaţia
de a notifica serviciului public de asistenţă
socială de la domiciliu, cu minim 40 de zile
înainte de a părăsi ţara.

- Notificarea va conţine, în mod obligato-
riu, desemnarea persoanei care se ocupă de
întreţinerea copilului pe perioada absenţei
părinţilor sau tutorelui, după caz.

- Confirmarea persoanei în întreţinerea
căreia va rămâne copilul se efectuează de

către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile
prezentei legi.

- Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi
tutorelui, precum şi în cazul în care ambii părinţi
urmează să plece la muncă într-un alt stat.

- Persoana desemnată trebuie să facă parte din fa-
milia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndepli-
nească condiţiile materiale şi garanţiile morale
necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

Asistent social, Florina OGLINDĂ

SSpprriijjiinn ppeennttrruu ccooppiiiiii ddee ggrrăăddiinniiţţăă pprroovveenniiţţii
ddiinn ffaammiilliiii ddeeffaavvoorriizzaattee

Echipa de fotbal Fortuna Mama Mia Becicherecu
Mic a reuşit prima victorie din turul campionatului
2015-2016 al Ligii a III-a, Seria a IV-a, în faţa con-
judeţenei CSM Lugoj. Venite după o înfrângere în
prima etapă a turului, la Cugir, gazdele au pornit
mai greu meciul de pe arena din Becicherecu Mic,
oaspeţii din Lugoj fiind cei care au pus o mai mare
presiune pe adversar. Cu toate acestea, ocaziile mari
de gol au lipsit în prima repriză.

Startul părţii a doua a fost însă furtunos. Elevii
lui Cosmin Stan au simţit că au în faţă un adversar
ce poate deveni periculos, astfel că au apăsat pedala
de acceleraţie. Le-a reuşit din plin, pentru că în mi-
nutul 51 avea să se consemneze deschiderea scoru-
lui: a fost o centrare de pe dreapta, la marginea
careului mare, Perju-Silaghi a urmărit balonul, care
a fost trimis de Roşie în propria poartă, pe centru,
sub bară. Oaspeţii nu au mai avut aplombul din
prima repriză, în timp ce gazdele au jucat economi-
cos, încercând să speculeze orice eroare din defen-
siva lugojenilor. În minutul 79, veteranul Luţă îi
trimite o excelentă pasă în adâncime lui Perju-Si-
laghi, care, din interiorul careului mare, şutează în
colţul lung, fără speranţe pentru portarul lui CSM
Lugoj. A fost scorul cu care s-a şi încheiat partida.

Jocul cu CSM Lugoj a consemnat şi un interesant
aspect legat de statistică: Fortuna Mama Mia Beci-
cherecu Mic a reuşit să învingă, până acum, în me-
ciurile directe toate conjudeţenele din această serie!

Antrenorul Cosmin Stan, care a debutat cu victo-
rie la primul meci acasă al formaţiei sale, a trimis în
teren următoarea echipă: Culda – Motreanu, Măr-
ginean, Telescu, Negruţ – Băban, Muscă, Luţă, Niţă
– Bîrză şi Perju-Silaghi.

„La Cugir am pierdut punctele prosteşte, dar la
acest meci am avut şi noroc, după ce prima repriză
a fost dominată clar de CSM Lugoj. În partea a doua
am reuşit să echilibrăm un pic jocul la mijlocul te-
renului, i-am surprins cu câteva contraatacuri cu

plecări foarte bune din linia a doua, şi astfel a căzut
şi primul gol, un autogol pe care noi i-am forţat să
şi-l dea, pe o centrarea tare în faţa porţii, aşa cum
am exersat la antrenamente în săptămâna aceasta.
Una peste alta, un meci cam încâlcit, cu o dominare
a Lugojului în repriza întâi, dar ne-a ieşit, am avut
şi puţin noroc. Sunt fericit şi bucuros pentru cele 3
puncte!”, a declarat Cosmin Stan, antrenorul prin-
cipal al Fortunei Mama Mia Becicherecu Mic.

În etapa a XVIII-a a campionatului, Fortuna
Mama Mia s-a deplasat la Filiaşi, pentru jocul îm-
potriva celor de la ACSO. A fost o victorie scurtă
pentru Fortuna Mama Mia, graţie golului marcat de
Telescu, în minutul 43 al jocului. Cu această victo-
rie, echipa din Becicherecu Mic a urcat pe locul 4 al
clasamentului, acumulând 30 de puncte, cu zece
mai puţin decât ocupanta primului loc, ASU Poli 
Timişoara. (A.B.)

FFoorrttuunnaa MMaammaa MMiiaa ssee iimmppuunnee îînn ddeerrbbyy--uull ccuu CCSSMM
LLuuggoojj şşii ccââşşttiiggăă,, aappooii,, îînn ddeeppllaassaarreeaa ddee llaa FFiilliiaaşşii
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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
martie-aprilie

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

În ultima vreme au plecat dintre noi

Berbunschi Vasile (48 de ani)
Stancu Ion (84 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

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

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

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

ANGAJARE
Companie specializată în servicii de

curăţenie, cu sediul în comuna
Becicherecu Mic, judeţul Timiş, anga-
jează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

Constituie un avantaj:
- apartenenţa la unul din grupurile

dezavantajate: persoană de etnie romă,
femeie în căutarea unui loc de muncă,
tânăr peste 18 ani care părăseşte sis-
temul social de protecţie a copilului şi

familie cu peste doi copii
- domiciliul în localitatea Becicherecu Mic
Detalii la nr. de tel. 0786-389.261

sau 0786-389.268

• Vând viţică rasa Holstein, 2 ani, 250
kilograme. Telefon: 0786-757.497.
• Vând cuptor pentru încălzit în solar.

Telefon: 0256-378.623.
• Vând loc de casă pe strada Sârbească

nr. 26. Telefon: 0735-998.254.
• Vând teren, cu casă din văiugă, 986

mp, str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.
•Vândmieredealbine.Telefon:0735-574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de

cărămidă şi restul de materiale, pentru a
demola casa de pe strada Ţichindeal nr. 6.

Telefon: 0256-452.251 sau 0756-151.130.
• Home pro gaz angajează şofer catego-

ria B pentru distribuţie. Salariu atractiv |
şi program lejer. Informaţii la telefon
0726-609.290.
• Execut instalaţii electrice de la A la Z,

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. Tele-
fon: 0733-110.497.

61

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.

PREGĂTESCAGENT DE SECURITATE ŞI PAZĂ, CUATESTAT
ACTE NECESARE:

• CERTIFICAT DEABSOLVIRE 7-8 CLASE
• CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

• CERTIFICAT DE NAŞTERE COPII
• CAZIER JUDICIAR

• BI / CI
• TAXĂ ÎNSCRIERE 250 LEI

PERSOANĂ DE CONTACT: DUMITRU PROHAP – 0727-357.445
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♣ Marea ambiţie a femeilor e să inspire dragoste. (Franţa)
♣ Femeile nu sunt făcute pentru a fugi; când fug înseamnă că vor să fie

ajunse. (Rousseau)
♣ Natura a spus femeii: fii frumoasă dacă poţi, înţeleaptă dacă vrei, dar

respectată trebuie să fii. (Franţa)
♣ Femeile sunt ele însele florile vieţii, după cum copiii sunt fructele lor.

Ele sunt cele care constituie farmecul societăţii.
♣ Femeia îmblânzeşte orice mânie. (Goethe)
♣ Femeia ca femeie se schimbă, îmbătrâneşte; mama ca mamă nu se

schimbă, nu îmbătrâneşte. (Serbia)
♣ Greşelile femeilor vin aproape întotdeauna din credinţa lor de bine; ori

din încrederea lor în adevăr. (Balzac)
♣ Femeia nu numai că e capabilă să înţeleagă ce este spiritual de sacrifi-

ciu, dar ea ştie să se sacrifice. (Turgheniev)
♣Launele femei orgoliul şi cochetăria suntmai puternice decât toate pasiunile.

♣ Bărbaţii stăpânesc lumea; femeile stăpânesc bărbaţii. (Anglia)
♣ Femeia e ca o fortăreaţă, bărbatul e prizonierul ei. (Arabia)
♣ Femeia este pentru bărbat ca propriul său corp. (Israel)
♣ Casa fără femeie e pustie pe dinăuntru; casa fără fărbat e pustie pe

dinafară. (România)
♣ Calul depinde de călăreţ şi femeia de bărbat. (Turcia)
♣ Toată lumea e o scenă şi toţi bărbaţii şi femeile sunt simpli actori.

(Shakespeare)
♣ Când bărbaţii îşi fac de lucru cu femeile, ei sunt torşi cu fuiorul.
♣ Soarta femeilor este de a micşora obstacolele din calea noastră.

(Napoleon)
♣ Măsura valorii unei femei poate fi bărbatul pe care îl iubeşte.

(Belinski)
♣ Modestia este cetatea frumuseţii şi a virtuţii. (Grecia Antică)
♣ Egalitatea este sufletul prieteniei. (Aristotel)

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

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment

EPIGRAME
DE PETRU CHIRA

Curiozităţi
La anii mei

Pe jumătatea cea de sus
Cunună anii mi s-au pus,
Dar baiul este, din păcate,
Cu cealaltă jumătate.

La 70 de ani
Progresând, cu mult elan,
Într-o conjunctură nouă,
Am mai câştigat un an

Şi-am pierdut vreo şaizeş-nouă.

Epitaful
Este rodul unei arte

Ce prin vremuri ne învaţă
Ca să râdem şi de moarte
Cum o facem despre viaţă.

Anonimul
O persoană fără nume,
Existentă omeneşte,

Care rătăceşte-n lume,
Până când se regăseşte.

Umbra
Fără nici un fel de ţel
„Vinovată fără vină”

E însoţitor fidel,
Ce te scoate la lumină.

Stăpânii animalelor de companie care au
conturi populare de Instagram, cu sute de
mii de fani, primesc sume importante de
bani pentru ca animalele acestora să apară la
evenimente sau să devină imaginea unui
brand, informează
Business Magazin.
Animalele de

companie primesc
de la 2.000 de dolari
în sus, după ce de-
păşesc pragul de
100.000 de urmări-
tori. Conturile cu
peste 150-200.000
de fani pot cere
peste 3.000 de dolari
pentru un eveni-
ment, potrivit Busi-
ness Magazin.
Să administrezi un cont de Instagram nu

este foarte uşor, iar unii dintre stăpânii
câinilor au renunţat la joburile lor pentru a
se ocupa full-time de animalele lor de
companie.
Un exemplu de succes este „Boo the

Pomeranian”, care are peste 17 milioane de
fani pe Facebook, despre care s-au scris trei
cărţi, există o linie de jucării inspirate de
Boo şi are mai multe contracte de publicitate
cu firme precum Crocs, Department 56 sau
Bentex Group.

„Oamenii care au conturi cu peste jumă-
tate de milion de fani câştigă foarte mulţi
bani”, a declarat Katie Sturino, care deţine
un câine, Toast, ce are aproape 350.000 de
fani pe Instagram. Toast a devenit imaginea

brandului de ochelari KarenWalker şi apărut
într-o fotografie promoţională pentru site-ul
Zola, purtând un lănţişor de diamante în val-
oare de 139.000 de dolari.
Un alt exemplu este Bodhi care a câştigat

popularitate în industria de fashion pentru
bărbaţi. Bodhi are peste 250.000 de urmări-
tori pe Instagram şi a apărut în campanii pro-
moţionale pentru Coach, Ted Baker,
Slavatore Ferragamo sau Asos. Stăpânii
acestuia susţin că au un venit constant de
15.000 de dolari pe lună, scrie Business
Magazin.

Cum să-ţi transformi animalele de
companie într-o afacere profitabilă


