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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

Măritul acesta şi minunatul şi
vestitul mare mucenic Gheorghe a
trăit în vremea împăratului Dio-
cleţian, trăgându-se din Capado-
chia, de neam strălucit şi luminat,
din ceata ostaşilor ce se chemau
tribuni; iar când a fost să păti-
mească era la cinstea dregătoriei
de comis.

Având împăratul gând să por-
nească război asupra creştinilor, a
dat poruncă să se învrednicească
de cinstiri împărăteşti şi de daruri
cei ce se vor lepăda şi vor părăsi
pe Hristos. Iar cei cer nu se vor su-
pune poruncii, să aibă pedeapsă
moartea. Atunci sfântul acesta
fiind de faţă a declarat că este creş-
tin, mustrând deşertăciunea şi ne-
putinţa idolilor, luând în râs pe cei
ce credeau în ei. Neplecându-se
nici cu amăgiri, nici cu făgăduin-
ţele tiranului, care făcea multe ca

acestea, nici de îngroziri, ci se
vedea nebăgător de seamă de
toate, pentru aceea întâi l-au lovit
în pântece cu o suliţă. Şi când i s-
a înfipt suliţa în trup, a curs sânge
mult; iar vârful suliţei s-a întors
înapoi şi a rămas sfântul nevătă-
mat.

Apoi, legându-l de o roată ţin-
tuită cu fiare ascuţite, care a fost
pornită din sus spre o vale, şi ru-
pându-se trupul în mai multe bu-
căţi, cu ajutorul dumnezeiescului
înger a rămas el sănătos. Şi înfă-
ţişându-se sfântul înaintea împă-
ratului şi a lui Magnenţiu, care
şedeau alături de el şi aduceau
jertfă la idoli pentru sănătatea lor,
sfântul a atras pe mulţi spre cre-
dinţa în Hristos, cărora din po-
runca împăratului li s-au tăiat
capetele afară din cetate. Şi ve-
nind la Hristos şi Alexandra îm-

părăteasa, a mărturisit pe Hristos Dumnezeu înaintea
tiranului. Au crezut şi alţii mulţi în Hristos, văzând că
sfântul a ieşit sănătos dintr-o varniţă în care fusese
aruncat. După aceasta i-au încălţat picioarele cu în-
călţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge. Ci
iarăşi au pus de l-au bătut, fără de nici o milă, cu vine
de bou uscate. Iar Magnenţiu cerând semn ca să în-
vieze pe un mort din cei ce erau îngropaţi, din mor-
mintele ce erau acolo, care erau de multă vreme morţi,
şi făcând sfântul rugăciune deasupra mormântului, a
înviat mortul şi s-a închinat sfântului, şi a slăvit Dum-
nezeirea lui Hristos. Şi întrebând împăratul pe mort
cine este, şi când a murit, a răspuns acesta că este din
cei ce au trăit mai înainte de venirea lui Hristos, adică
mai înainte de trei sute de ani şi mai mult şi cum că a
ars în foc atâţia ani din pricina rătăcirii idoleşti. 

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, urează „La mulți ani!” tu-
turor locuitorilor care poartă numele de
Gheorghe, Gheorghița și derivatele acestora.

- continuare în pagina 2 - 
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Câștigătorii Cupei „Iepurașul” 
Pescuit sportiv, ediția a V-a:

Locul I - Nicolae Bara; Locul II - Aurel Cristea; Locul III - Gabriel Popa; 
„Pescarul junior” - Ioan Crișan; „Pescarul senior” - Viorel Posta; „Marea 
captură” - Sorin Petrovici.

Organizatori au fost Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar, și Gheorghe Mușat,
consilier local.

Raportul de activitate pe
anul 2016 al primarului

comunei Becicherecu Mic
Conform prevederilor art. 63, alin (3), lit.a din Legea nr.215/2001, privind legea

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
primarul comunei Becicherecu Mic, Raimond-Ovidiu Rusu, și-a prezentat raportul
de activitate pe anul 2016. Acesta este structurat pe următoarele capitole: aparat de
specialitate, planuri de dezvoltare, infrastructură, investiţii, cooperare instituţională,
servicii comunitare de utilitate publică, activităţi culturale, sport.

Prezentăm, în cele ce urmează, cele mai importante aspecte cuprinse în Rapor-
tul pe anul 2016 al primarului comunei Becicherecu Mic.

Aparat de specialitate
„Potrivit art.61, alin (3) şi (4) din Legea nr.215/2001, primarul comunei asigură

exercitarea atribuţiilor legale prin organizarea unui aparat de specialitate structurat
pe compartimente funcţionale.

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primaru-
lui comunei vă aduc spre cunoştinţă că am făcut demersurile legale în privinţa aprobării
organigramei şi a statului de funcţie pentru anul 2016.

Astfel, potrivit Hotărârii Consiliului Local Becicherecu Mic nr.76 din 30.09.2016, s-
a aprobat organigrama comunei Becicherecu Mic cu un număr de 5 compartimente de
specialitate, 2 birouri de specialitate, 6 funcţii contractuale, 11 funcţii publice de
execuţie, 3 funcţii publice de conducere şi 2 funcţii de demnitate publică.

În ceea ce priveşte managementul funcţiei publice, există 5 funcţii ierarhic su-
perioare, în subordinea cărora sunt organizate cele 5 compartimente de specialitate
şi cele 2 birouri de specialitate.

Anterior aprobării organigramei, în luna iunie, s-a desfăşurat concursul pentru
ocuparea funcţiei contractuale de execuţie Şofer – Compartiment dezvoltare rurală
şi administrarea domeniului public, care a fost ocupat în data de 16.06.2016.

Ulterior aprobării organigramei, în luna noiembrie, s-a desfăşurat concursul pentru
ocuparea funcţiei publice de Inspector I Debutant – Birou Taxe şi Impozite, Juridic şi
Registru Agricol, care a fost ocupat în data de 18.11.2016 şi concursul pentru ocuparea
funcţiei contractuale de execuţie Şofer Tr – Compartiment dezvoltare rurală şi admin-
istrarea domeniului public, care a fost ocupat în data de 11.11.2016.”.

- continuare în pagina 4 -

Fotbal, ediția a X-a:
În urma anunţului or-

ganizării competiţiei
sportive în data de
17.04.2017 la SC UGH
Prest Serv SRL, s-au
prezentat la fluierul de
start al competiţiei 8
echipe de fotbal. În
urma desfăşurării com-
petiţiei care a durat 8
ore pe o vreme însorită
şi într-o atmosferă plă-
cută, cu mulţi suporteri
şi foarte mulţi tineri
participanţi la competi-
ţie, performanţa echipelor a decis următorul clasament final:

Locul I – Fortuna Becicherecu Mic; Locul II – FC Dudeştii Noi; Locul III – FC
Gara;

Au mai participat următoarele echipe: Raimond Team, FC Victoria, Epic, Iris
şi Avântul Prăbuşirea.

ANUNȚ IMPORTANT!
Cetățenii care locuiesc pe străzile Bujorului, Lacului și Liliacului

pot se pot prezenta la Enel în vederea depunerii actelor pentru
branșamentele la rețea. Rețeaua de electri(care a fost prelungită în
această zonă, drept pentru care este nevoie de făcut acest demers.
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Pe când mândria este moartea
virtuților și viața păcatelor, sme-
renia este moartea păcatelor și
viața virtuților. (Sfântul Ioan
Gură de Aur)

Nu diavolul aduce pagubă oa-
menilor, ci totdeauna propria lor
trândăvie doboară pe cei ce nu
sunt cu luare aminte asupra lor.
(Sfântul Ioan Gură de Aur)

În conștiința încărcată, mai
mult te sperie pierderea cerului
decât chinul iadului. (Sfântul
Ioan Gură de Aur)

Bună este spovedania păcate-

lor, când în urma ei vine îndrep-
tarea. Dar ce folos este să desco-
peri rana în fața medicului și să
nu întrebuințezi mijloacele de
vindecare? (Fericitul Augustin)

Pe calea iubirii urcăm spre
Dumnezeu. (Fericitul Augustin)

Mărturisirea faptelor rele este
începutul faptelor bune. (Ferici-
tul Augustin)

Dumnezeu este asemenea
unui cerc ale cărui margini nu
sunt nicăieri, iar al cărui centru
este pretutindeni. (Fericitul 
Augustin)

Din înţelepciunea ortodoxă

- continuare din pagina 1 -

Pentru care minune crezând mulţi, şi în-
mulţindu-se spre credinţă, slăveau cu un glas
pe Dumnezeu, între care era şi Glicherie, că-
ruia îi murise boul, şi l-a sculat sfântul. Din
care minune adeverind şi el credinţa în Hris-
tos, a luat cununa muceniciei, făcându-l pă-
gânii multe bucăţi cu săbiile. Deci venind
mulţi la Hristos, pentru ceea ce vedeau, şi
încă pentru că sfântul mucenic Gheorghe in-
trând în capiştea idolilor a poruncit unui chip
idolesc cioplit ca să spună dacă este el Dum-
nezeu şi de i se cuvine să i se închine lui oa-
menii. Iar demonul cel ce era într-însul
plângând a răspuns că unul este Dumnezeu
adevărat: Hristos şi dintr-aceasta s-au tulburat
idolii toţi şi au căzut şi s-au sfărâmat. Ceea
ce neputând răbda cei ce credeau în idoli au
prins pe sfântul şi l-au dus la împăratul, şi-au
cerut degrab răspuns de moarte asupra lui; iar
împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe
Alexandra împărăteasa cu sabia. Sfântului
Gheorghe i s-a tăiat capul, iar sfânta Alexan-

dra, făcând rugăciune în temniţă, şi-a dat su-
fletul lui Dumnezeu.

Însă trebuie să istorisim oarecare parte din
cele multe minuni ale sfântului.

În părţile Siriei se află o cetate numită
Ramel, în care era o biserică zidită în numele
marelui mucenic Gheorghe. Neaflându-se
acolo mină de piatră, ca să se taie stâlpi, se
aduceau stâlpii bisericii din loc depărtat, şi se
făcea multă nevoinţă cu aflatul lor şi cu adu-
sul. Atunci oarecare femeie, cu frica lui Dum-
nezeu având adevărată şi întărită credinţă la
sfântul mare mucenic Gheorghe, a cumpărat
şi ea un stâlp asemenea cu cei ce erau făcuţi
şi înfrumuseţaţi şi, pogorându-l la mare, se
ruga celui ce era purtător de grijă să ducă stâl-
pii, să ia şi să ducă şi pe acela pe care îl cum-
părase ea. Iar el nu vrea, ci punând numai pe
al lui, purcese să se ducă. Atunci femeia de
supărare căzând la pământ plângea şi se ruga
sfântului să-i ajute să poată duce stâlpul.
Aflându-se ea într-un astfel de chip, văzu în
vis unde i se arătă sfântul în chip de voievod,
şi-i zise: „De ce eşti tristă, femeie?”. Iar ea îi
spuse pricina întristării, şi sfântul descălecând
de pe cal zise către femeie: „Unde-ţi este voia
să fie pus stâlpul?”. Şi ea răspunse. „De-a

dreapta parte a bisericii”. Şi sfântul îndată în-
semnă marmura cu degetul, scriind aceasta:
„Să se pună în dreapta, al doilea, stâlpul vă-
duvei (după cel dintâi)”, şi ridicând sfântul de
capătul stâlpului ce era despre mare, zise fe-
meii: „Ajută şi tu” şi ridicându-l amândoi, l-
au dat în mare, şi cu îndreptarea sfântului sosi
stâlpul mai înainte de ceilalţi, şi dimineaţa se
află la liman. Ceea ce văzând Vasilicos, căci
aşa se numea purtătorul de grijă pentru duce-
rea stâlpilor, s-a minunat şi mai vârtos dacă a
văzut şi scrisul, care rânduia şi locul unde tre-
buia să fie pus. Şi mulţumind lui Dumnezeu,
cerea şi de la sfântul iertare pentru greşeala
neascultării şi, luând şi el prin vedenie iertare
de la sfântul, puse stâlpul văduvei în rând cu
ceilalţi, în locul care poruncea scrisul cel în-
semnat de sfântul. Care stâlp stă şi până în
ziua de astăzi întru neştearsă pomenirea fe-
meii şi întru mărirea sfântului pentru prea-
mărita minune.

Iată altă minune făcută la Mitilene şi care
înfricoşează tot gândul şi tot auzul. Căci în
acest loc este o biserică a marelui mucenic
Gheorghe, foarte slăvită şi vestită. Şi este obi-
cei de a se strânge la ziua sfântului mulţime
multă de popor în toţi anii, să facă la acea bi-
serică prăznuire. Aceasta aflând agarenii ce
erau în Creta au lovit fără veste la vremea pri-
vegherii pe câţi au aflat în biserică şi i-au luat
legaţi, împreună cu câţi au putut prinde din
cei de afară, că cei mai mulţi scăpaseră. Pe
cei ce i-au prins, i-au dus în Creta, între care
era şi un tinerel, pe care l-a dăruit saracinul
care-l prinsese lui Amira, celui ce era mai
mare peste agareni. Şi trecând câtăva vreme
până s-a împlinit anul, şi au ajuns iar la prăz-
nuirea preamăritului mucenic, tânărul a slujit
lui Amira; iar părinţii lui nelăsându-şi obice-
iul lor şi nici nu au fost nemulţumitori pentru
pierderea copilului, ci punându-și nădejdea la
Dumnezeu şi mulţumind sfântului, şi făcând
praznic după obicei, au ieşit ca să cheme la
masă pe cei ce erau chemaţi; iar maica copi-
lului întorcându-se la biserică, a căzut la pă-
mânt plângând şi rugând pe sfântul ca să
izbăvească pe fiul ei din robie, în ce chip va
şti, cu atotputernicul şi dumnezeiescul dar al
Sfântului Duh, ce locuia într-însul. Iar cel
grabnic la ajutor nu a trecut cu vederea lacri-
mile femeii. Şi, după ce şi-a sfârşit femeia ru-
găciunea, şezând oaspeţii la masă, a pomenit
bărbatul femeii la masă întâi ajutorul sfântu-
lui, şi stau gata cei ce dregeau vinul. Atunci
din voia lui Dumnezeu s-a făcut minune mare
şi preamărită şi aproape de necrezut pentru
cei ce nu ştiau lucrurile cele slăvite ale lui
Dumnezeu. Dar dacă vor cugeta la Avacum,
care din răpirea îngerului întru o clipeală de
vreme s-a aflat din Ierusalim la Babilon, nu se
vor arăta necredincioşi nici de aceasta. Căci
în ceasul în care pusese tânărul vin în pahar şi
se gătea ca să dea lui Amira din Creta, s-a
aflat în Mitiline dând maicii sale vinul. Vă-
zând toţi cei ce erau la masă pe tânăr, s-au mi-
nunat. Şi întrebându-1 de unde şi cum se află
în mijlocul lor, el a zis: „Umplând paharul
acesta de vin, ca să-l dau lui Amira în Creta,
am fost răpit de un bărbat preamărit, care m-
a pus pe calul lui, ţinând cu mâna dreaptă pa-
harul, şi cu stânga ţinându-mă de mijlocul lui,
mă aflai precum mă vedeţi în mijlocul vos-
tru”. Acestea auzindu-le şi văzându-le, s-au
mirat de acea mare minune. Şi sculându-se de
la masă, au dat laude şi mulţumire toată noap-
tea Atotputernicului Dumnezeu, mărind pe
sfântul Său mucenic.

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc
GGhheeoorrgghhee,, ppuurrttăăttoorruull

ddee bbiirruuiinnțțăă

Izvorul Tămăduirii -
praznic închinat Maicii

Domnului

În fiecare an, în prima vineri după Paști, Biserica Ortodoxă
sărbătorește Izvorul Tămăduirii. Este un praznic închinat Maicii
Domnului, menit să arate rolul Fecioarei Maria în lucrarea mântui-
rii oamenilor. Numele de Izvorul Tămăduirii amintește de o serie de
minuni săvârșite la un izvor aflat în apropierea Constantinopolului.

Potrivit tradiției, Leon cel Mare, cu puțin timp înainte de a ajunge
împărat, se plimba printr-o pădure din apropierea Constantinopolu-
lui. A întâlnit un bătrân orb, care îi cere să-i dea apă și 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 ostenești, căci apa este aproape! Pătrunde, Leone,
mai adânc în această pădure și luând cu mâinile apă tulbure potolește
setea orbului și apoi unge cu ea ochii lui cei întunecați”. Leon va
face ascultare și, astfel, va găsi un izvor din care îi va da orbului să
bea. Îi va spăla fața cu această apă, iar orbul va începe să vadă.

După ce a ajuns împărat, Leon a construit lângă acel izvor o bise-
rică. Mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care suferea de o
boală grea, s-a vindecat după ce a băut apă din acest izvor. Ca semn
de mulțumire, a construit o biserică și mai mare. Această biserică a
fost distrusă de turci în anul 1453.

De-a lungul timpului, apa acestui izvor a vindecat multe boli și a
tămăduit diferite răni și suferințe.

Credincioșii care merg la Istanbul (numele nou al vechii cetăți a
Constantinopolului) se pot închina în biserica Izvorului Tămăduirii.
Actuala construcție este din secolul al XIX-lea, dar la subsolul aces-
teia se află un paraclis din secolul al V-lea unde există până astăzi iz-
vorul cu apă tămăduitoare din trecut.

Creștinii ortodocși vin în această zi la biserică pentru a lua parte
la slujba de sfințire a apei, cunoscută și sub numele de Aghiasma
Mică.

După ce preotul a sfințit apa, îi stropește pe credincioși în timp ce
se cântă troparul: „Mântuiește, Doamne, poporul Tău, și binecuvin-
tează moștenirea Ta, biruința binecredincioșilor creștini asupra celui
potrivnic dăruiește, și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău”. Astfel,
s-a reținut în popor că scopul urmărit prin aiasma este de a alunga
„arătarea urâtă și rea”, adică duhul cel rău.
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Hotărârea nr. 56 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor transportului cadrelor

didactice ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu
Mic pentru luna martie anul 2017;

Hotărârea nr. 57 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea proiectului local de investiţii „Extindere şi mo-

dernizare sistem de iluminat public stradal în localitatea Becicherecu
Mic, judeţul Timiş”;

Hotărârea nr. 58 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea proiectului local de investiţii „Construire anexe

sediu Primărie Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;
Hotărârea nr. 59 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare

şi funcţionare al Comisiei pentru analiza şi soluţionarea cererilor de-
bitorilor care solicită stingerea unor creanţe fiscale, prin trecerea în
proprietatea publică a comunei Becicherecu Mic a unor bunuri im-
obile, precum şi de stabilire a documentaţiei care însoţeşte cererea;

Hotărârea nr. 60 din 25 aprilie 2017
privind încetarea contractului de concesiune nr. 1.239 din

05.03.2004 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi CS Nouva
Mama Mia Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 61 din 25 aprilie 2017
privind aprobare vânzării terenului intravilan înscris în CF nr.

400872, nr. cad. 400872 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 500 mp,
către doamna Iager Adriana Monica, pentru preţul total de 14.875
lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 62 din 25 aprilie 2017
privind aprobarea rectificării suprafeţei imobilului înscris în CF nr.

401474, nr.cad. 601 – 602, prin modificarea suprafeţei de la 3.597 mp
înscrişi în Cartea Funciară, la 2.624 mp;

Hotărârea nr. 63 din 25 aprilie 2017
privind vânzarea în 36 rate lunare a terenului intravilan înscris în

CF nr. 400813 cu suprafaţa de 500 mp către domnul Dărăban Adrian
Cristian, pentru preţul total de 14.900 lei TVA inclus;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu Mic

În vederea prevenirii produ-
cerii accidentelor rutiere grave,
în conținutul acestui articol
vom expune atenției conducăto-
rilor auto, în primul rând, unele
dintre cauzele producerii acci-
dentelor rutiere și, în al doilea
rând, infracțiunile contra
siguranței circulației pe drumu-
rile publice.

Principalele cauze ale pro-
ducerii accidentelor rutiere

sunt: viteza, în special neadaptată la condiţiile de drum
sau trafic, traversarea neregulamentară de către pietoni,
neacordarea de prioritate pietonilor care traversează re-
gulamentar, neacordarea de prioritate vehiculelor şi con-
ducerea imprudentă.

În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturi-
lor alcoolice, aceasta nu este o cauză principală a produ-
cerii accidentelor de circulaţie, ci una complementară.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumu-
rile publice

Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul

neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile

publice a unui autovehicul sau a unui tramvai neînmatri-
culat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepseşte cu în-
chisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile
publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu număr
fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu în-
chisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînre-
gistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehi-
cul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numă-
rul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau
a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept
de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de
la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehi-

cul ori a unui tramvai de către o persoană care nu posedă
permis de conducere se pedepseşte cu închisoarea de la
unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul
pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permi-
sului de conducere de către o persoană al cărei permis de
conducere este necorespunzător categoriei sau subcate-
goriei din care face parte vehiculul respectiv ori al cărei
permis i-a fost retras sau anulat ori căreia exercitarea
dreptului de a conduce i-a fost suspendată sau care nu are
dreptul de a conduce autovehicule în România se pedep-
seşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana
care încredinţează un vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere pentru
conducerea pe drumurile publice unei persoane despre
care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin.
(1) sau alin. (2) sau sub influenţa alcoolului ori a unor
substanţe psihoactive.

Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau

a altor substanţe
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul

pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permi-
sului de conducere de către o persoană care, la momentul
prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie alcoolică
de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseşte cu în-
chisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana,
aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive, care con-
duce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevă-
zute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport public de
persoane, transport de substanţe sau produse periculoase
ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane
pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul
desfăşurării probelor practice ale examenului pentru ob-
ţinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoa-
rea de la 2 la 7 ani.

Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre

biologice
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehicul

pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permi-
sului de conducere ori a instructorului auto, aflat în pro-
cesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii
competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice
ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere,
de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în
vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei unor sub-
stanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu
la 5 ani.

Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau şter-

gerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea

poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea lo-
cului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de
către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de
către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul
desfăşurării probelor practice ale examenului pentru ob-
ţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident
de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta ori-
cărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge
urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uci-
derea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii
uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de
cercetare la faţa locului.

(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului acci-
dentului când:

a) în urma accidentului s-au produs doar pagube ma-
teriale;

b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de
transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai
apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă
medicală necesară şi la care a declarat datele personale
de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare
a vehiculului condus, consemnate într-un registru special,
dacă se înapoiază imediat la locul accidentului;

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie
prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după terminarea mi-
siunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei
rază de competenţă s-a produs accidentul, în vederea în-
tocmirii documentelor de constatare;

d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de
vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai apropiată
unitate de poliţie.

Art. 339
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile

publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau

modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată
de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare
participanţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe dru-
mul public se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.

(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la
întreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de
obstacole care îngreunează sau împiedică circulaţia pe
drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circula-
ţiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulaţie a
celorlalţi participanţi la trafic.

(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a
drumului public a unui vehicul care transportă produse
sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de
la unu la 3 ani sau cu amendă.

Art. 340
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică

ori efectuarea reparaţiilor
(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atri-

buţiilor de verificare tehnică ori inspecţie tehnică perio-
dică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a
celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau interven-
ţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii,
dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pe-
ricol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, se pe-
depseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a
produs un accident de circulaţie care a avut ca urmare vă-
tămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai
multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5
ani, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor per-
soane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au
fost săvârşite din culpă, limitele speciale ale pedepsei se
reduc cu o treime.

4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor
sau mopedelor având urme de accident, fără a fi îndepli-
nite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închi-
soare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Agent șef adjunct de poliție, 
Alin CÎRNARIU

STOP ACCIDENTELOR RUTIERE, 
VIAȚA ARE PRIORITATE!!!

Stimaţi cetăţeni
Având în vedere multiplele sesizări primite din partea dum-

neavoastră cu privire la:
- păsările şi animalele lăsate nesupravegheate de stăpâni şi pro-

prietari pe domeniul public al comunei Becicherecu Mic care pro-
duc daune cetăţenilor care îşi amenajează spaţiile din faţa
gospodăriilor; 

- deversarea dejecţiilor şi a apelor uzate în şanţurile şi rigolele
de pe domeniul public care emană mirosuri neplăcute şi pot pro-
voca infecţii;

- depozitarea pe o perioadă care depăşeste 30 de zile pe do-
meniul public a autoturismelor, utilajelor agricole şi de construc-
ţii pe domeniul public fără plata unei taxe şi fără acordul
Consiliului Local;

- actele şi faptele de vandalizare a mobilierului stradal şi a co-
şurilor de gunoi amplasate pe domeniul public,

prin prezentul articol vă reamintim şi vă aducem la cunoştinţă
că potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local Becicherecu
Mic nr.189 din 26.11.2013 şi a prevederilor Hotărârii Consiliului
Local Becicherecu Mic nr. 02 din 30.01.2017 aceste fapte con-
stituie contravenţii şi se sancţionează cu avertisment sau amendă
contravenţională după cum urmează:

- Lăsarea animalelor şi păsărilor pe domeniul public şi privat,
în intravilanul localităţii, cu excepţia tranzitului acestora către ex-
travilanul localităţii, se sancţionează cu avertisment sau amendă
de la 100 lei la 200 lei;

- Evacuarea apelor uzate, fecaloid – menajere, prin canale sau
tuburi care se deschid în fântâni, rigole sau şanţuri ce apaţin
domeniului public şi privat stradal se sancţionează cu avertisment
sau amendă de la 300 lei la 800 lei;

- Depozitarea pe domeniul public şi privat al comunei a ve-
hiculelor, autovehiculelor, a utilajelor agricole şi de construcţii se
sancţionează cu avertisment sau amendă de la 200 lei la 500 lei;

- Distrugerea sau deteriorearea mobilierului stradal (monu-
mente, panouri, indicatoare rutiere, instalaţii de joacă pentru
copii, staţii de autobuz) se sancţionează cu avertisment sau
amendă de la 400 lei la 800 lei. Făptuitorul va fi obligat şi la plata
daunelor provocate prin distrugere;

Pentru primele trei fapte descrise anterior cetăţenii au la
dispoziţie 30 de zile (până la 01.06.2017) pentru a construi
adăposturi pentru animale şi păsări, de a-şi amenaja fose septice
pe proprietatea privată şi de a elibera domeniul public de auto-
turisme, utilaje agricole şi de construcţii sau de a solicita Consil-
iului Local acordul pentru depozitarea acestora cu plata unei taxe
sau a unei chirii calculate conform legii.

Ulterior acestei date personalul primăriei va demare
verificările în teren şi în cazul constatării abaterilor
contravenţionale va aplica sancţiunile gradual începând cu aver-
tismentul scris, până la maximul amenzilor locale prevăzute de
hotărârile consiliului local.

Consiliul Local Becicherecu Mic
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- continuare din pagina 1 -
„În aceeaşi perioadă s-a desfăşurat şi concursul pentru ocu-

parea funcţiei publice Consilier Juridic I Asistent – Birou Taxe
şi Impozite, Juridic şi Registru Agricol însă această funcţie
publică nu a fost ocupată.

În ceea ce priveşte dezvoltarea carierei funcţionarilor pub-
lici şi promovarea acestor în clasă şi în gradele profesionale
aferente funcţiilor publice, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare, în anul 2016 am organizat şi am desfăşurat
următoarele concursuri:

- Concurs privind promovarea în clasă a doamnei Paiu
Daniela din Referent III Principal în Inspector I Asistent –
Compartiment Registru Agricol, organizat în data de
18.03.2016;

- Concurs privind promovarea în grad profesional a doam-
nei But Adina Cristina din Inspector I Asistent în Inspector I
Principal – Compartiment Taxe şi Impozite, organizat în data
de 20.04.2016;

- Concurs privind promovarea în grad profesional a doam-
nei Oglindă Constanţa Florina din Inspector I Asistent în In-
spector I Principal – Compartiment Asistenţă Socială, organizat
în data de 20.04.2016;

- Promovarea în gradul profesional al domnului Suciu Ioan
Aurel din Inspector I Debutant în Inspector I Asistent – Birou
Contabilitate şi Achiziţii Publice, ca urmare a parcurgerii stag-
iului de debutant şi a evaluărilor funcţionarilor publici
îndrumători;

Raportat la activitatea funcţionarilor publici pentru anul
2015, la sfârşitul lunii ianuarie 2016 s-au întocmit rapoartele de
evaluare ale funcţionarilor publici conform HG nr.611/2008.

Un ultim aspect legat de activitatea aparatului de speciali-
tate al primarului este organizarea modulelor de pregătire şi
perfecţionare profesională pentru compartimentul contabili-
tate, taxe şi impozite, urbanism, asistenţă socială şi registru
agricol (în perioada iulie – septembrie).

Planuri de dezvoltare
Principalele priorităţi urmărite pentru anul 2016 au fost

depunerea proiectelor în vederea obţinerii unor finanţări eu-
ropene şi guvernamentale pentru infrastructură şi servicii de
utilitate publică.

În acest sens s-a depus spre finanţare din fonduri europene
proiectul de înfiinţare sistem de canalizare în Becicherecu Mic,
canal de legătură Becicherecu Mic – Dudeştii Noi şi extindere
staţie de epurare Dudeştii Noi care a fost evaluat şi declarat el-
igibil, semnarea contractului de finanţare urmând să fie făcută
în cursul anului 2017.

Pe lângă, accesarea fondurilor europene, s-au făcut demer-
suri semnificative şi pentru accesarea fondurilor guvernamen-
tale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, în acest
sens comuna fiind înscrisă pentru modernizarea unui număr de
17 străzi, proiect care a fost demarat încă din anul 2015 şi în
prezent se află în fază de execuţie.

De asemenea, la sfârşitul anului 2016 s-au făcut demersurile
pentru actualizarea Planului Urbanistic General al comunei şi
includerea în intravilanul localităţii a zonelor de interes local.

Un ultim aspect legat de planurile pentru dezvoltarea co-
munei este legat de continuarea demersurilor în vederea
alimentării cu gaze naturale printr-un proiect de colaborare cu
Dudeştii Noi, proiectul aflându-se în faza de concesionare a
perimetrului de exploatare a serviciului către un operator de
distribuţie a gazelor natural licenţiat în conformitate cu preved-
erile Legii nr.123/2012.

Infrastructură
La capitolul infrastructură a existat o realizare notabilă:

modernizarea străzii Bisericii Româneşti, asigurându-se astfel
accesul dintre PUZ II NV şi Str. Fântânii.

Modernizarea străzii Bisericii Româneşti s-a finalizat în
luna august. Proiectul a fost executat prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală şi deserveşte un număr de aproximativ 70
de gospodării şi 180 de cetăţeni, fără a lua în calcul şi locuitorii
din PUZ II NV.

În ceea ce priveşte căminul cultural, documentaţia de
finanţare şi proiectul ethnic sunt depuse la M.D.R.A.P.F.E.
Construirea unui nou aşezământ cultural se va face prin
predarea amplasamentului către Compania Naţională de
Investiţii, iar finanţarea proiectului va fi asigurată de către Min-
isterul Agriculturii şi Dezvoltării Regionale, Consiliul Judeţean
şi comuna Becicherecu Mic.

La capitolul infrastructură se mai poate adăuga şi realizarea
trotuarelor şi a podeţelor (aproximativ 2km), sistematizarea
domeniului public, pietruirea străzilor şi mententanţa reţelei de
alimentare cu apă.

Investiții
În anul 2016 comuna Becicherecu Mic a efectuat

următoarele investiţii:
1. Lucrări de modernizare a străzilor din comună, în valoare

totală de 1.944.813,01 lei (T.V.A. inclus), în cadrul proiectului
„Modernizare străzi în Comuna Becicherecu Mic, jud. Timiş”,
cu finanţare prin PNDL (stadiu de realizare 27%);

2. Servicii dirigenţie de şantier în cadrul proiectului „Mod-
ernizare străzi în Comuna Becicherecu Mic, jud. Timiş” -
21.840,00 lei (T.V.A. inclus);

3. Servicii asistenţă tehnică în cadrul proiectului „Modern-
izare străzi în Comuna Becicherecu Mic, jud. Timiş” -
22.948,80 lei (T.V.A. inclus);

4. Lucrări de realizare a reţelei electrice din cadrul PUZ NE,
prin proiectul „Extindere reţea energie electrica PUZ zonă
locuinţe Becicherecu Mic,  str. Bujorului, str. Lacului, str. Lil-
iacului”, în valoare totală de 289.860,00 lei (T.V.A. inclus) -
investiţie finanţată de la bugetul local şi finalizată;

5. Servicii dirigenţie de şantier în cadrul proiectului „Ex-
tindere reţea energie electrica PUZ zonă  locuinţe Becicherecu
Mic,  str. Bujorului, str. Lacului, str. Liliacului” - 6.720,00 lei;

6. Lucrări de montare geamuri termopan la 
Biblioteca Comunei Becicherecu Mic - 65.996,48 (T.V.A. in-
clus);

7. Lucrări de montare tâmplărie PVC la intrarea în sediul
Primăriei Comunei Becicherecu Mic - 4.016,40 (T.V.A. in-
clus);

8. Lucrări de instalaţii Camera tehnică Biblioteca Beci-
cherecu Mic - 5.739,84 lei (T.V.A. inclus);

9. Lucrări de extindere a sistemului de suprave ghere video
din comuna Becicherecu Mic - 29.281,55  lei (T.V.A. inclus);

10. Lucrări de reparaţii capitale la Grădiniţa Comunei Be-
cicherecu Mic - 21.906,01 lei (T.V.A. inclus);

11. Lucrări de reparaţii capitale la Biblioteca Comunei Be-
cicherecu Mic - 22.521,19 (T.V.A. inclus).

Cooperare instituțională
În domeniul cooperării instituţionale, comuna Becicherecu

Mic s-a angajat la câteva proiecte comune în vederea
dezvoltării serviciilor comunitare de utilitate public.

Principalul partener al comunei Becicherecu Mic a fost co-
muna Dudeştii Noi, alături de care, prin intermediul A.D.I.
TORONTAL a fost depus pentru obţinerea finanţării prin
PNDR - Submăsura 7.2, proiectul „Înfiinţare reţea de
canalizare menajeră, comuna Becicherecu Mic, canal de
legătură între Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi şi extindere
staţie de epurare în comuna Dudeştii Noi”. De asemenea, s-au
realizat demersurile pentru constituirea operatorului AQUA-
TORONTAL S.R.L., având ca obiect de activitate captarea,
tratarea şi distribuţia apei potabile, respectiv colectarea şi epu-
rarea apelor uzate.

Scopul asocierii este administrarea în comun a serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare şi administrarea domeniului
public şi privat al celor două unităţi administrativ – teritoriale.
Pe termen lung, colaborarea cu Dudeştii Noi va viza înfiinţarea
reţelei de canalizare pentru comuna Becicherecu Mic, precum
şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă în cele două co-
mune.

Un alt parteneriat care a produs rezultate bune 
pentru comuna Becicherecu Mic este asocierea comunei în
Grupul de Acţiune Locală „TRIPLEX CONFI NIUM” prin care
s-a obţinut finanţarea pentru modernizarea Str. Dimitrie
Ţichindeal, pentru moder nizarea drumurilor de exploataţie
agricolă De594 şi De663, precum şi pentru achiziţionarea unui
utilaj pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. GAL TRIPLEX
CONFINIUM a obţinut fonduri pentru a deschide o nouă se-
siune de depunere de proiecte, care se vă desfăşura în anul
2017.

În ceea ce priveşte serviciul de salubritate al comunei Be-
cicherecu Mic, trebuie menţionată calitatea deasociat al co-
munei Becicherecu Mic în ADI ECO7 SATCHINEZ şi
calitatea de acţionar în cadrul SC ECO6 SATCHINEZ SRL.

La nivel de judeţ există parteneriate cu ADID TIMIŞ (prin
care se va realiza preluarea deşeurilor la nivelul comunei în-
cepând cu anul 2017), ADI APĂ-CANAL TIMIŞ, ADI POLUL
DE CREŞTERE TIMIŞOARA (care va lansa o sesiune de
depunere de proiecte de investiţii până în august 2017),
ASOCIAŢIA SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE
TRANSPORT TIMIŞOARA şi R.A.T. TIMIŞOARA.

De asemenea, există şi un parteneriat la nivel local cu
Asociaţia “Cavaleria Tradiţiilor” încheiat cu scopul promovării
intereselor culturale ale comunei.
Servicii Comunitare de Utilitate Publică

1. Serviciul de alimentare cu apă
În anul 2016 reţeaua de alimentare cu apă a avut parte de

lucrări de mentenanţă, în valoare totală de 50.000,00 lei. Cu
mici excepţii, reţeaua de alimentare cu apă funcţionează în
parametrii normali, analiza apei indică faptul că aceasta este
potabilă, iar alimentarea cu apă este asigurată în proporţie de
100% pe raza comunei Becicherecu Mic, existând 4 foraje
funcţionale dintr-un total de 6 foraje.

De asemenea, în urma controlului de audit public extern in-
spectorii Curţii de Conturi au constatat nereguli cu privire la
finanţarea şi execuţia proiectului reţelei de alimentare cu apă,
motiv pentru care s-a realizat o expertiză tehnică a reţelei de al-
imentare cu apă.

Comuna noastră deţine Autorizaţie sanitară de funcţionare
pentru sistemul de alimentare cu apă (Nr. 454/R din
08.12.2015), Autorizaţie de gospodărire a apelor (Nr. 530 din
15.12.2016) şi Autorizaţie de mediu (Nr. 12.194 din
15.02.2016).

2. Reţeaua de canalizare
În prezent, singurul serviciu comunitar de utilitate publică

la care nu există o infrastructură însă există un proiect, este ser-
viciul de canalizare. Pentru realizarea reţelei de canalizare din
comună, s-a depus prin intermediul ADI TORONTAL,
împreună cu Comuna Dudeştii Noi, un proiect pentru obţinerea
finanţării prin PNDR.

3. Serviciul de salubritate

Serviciul de salubritate a fost administrat în continuare în
comun cu localităţile: Biled, Şandra şi Variaş, preluarea
deşeurilor realizându-se de către ECO6 SATCHINEZ SRL.
Operatorul economic a pierderi în al doilea an de activitate, în
cursul anului 2016 fiind luate măsuri de management pentru a
redresa activitatea operatorului.

De asemenea, în luna martie a anului 2016 s-a adoptat
Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr.35 din
21.03.2016 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 judeţului Timiş -
membre ale ADID Timiş, a studiului de oportunitate pentru
delegarea gestiunii prin concesiune, a regulamentului de orga-
nizare şi funcţionare a serviciului împreună cu indicatorii de
performanţă, şi a documentaţiei de atribuire pentru delegarea
gestiunii prin concesionare, prin care comuna Becicherecu Mic
a început demersurile în vederea delegării serviciului de
salubritate către ADID Timiş şi viitorul operator desemnat prin
licitaţie publică.

4. Iluminatul public
Raportat la anii anteriori nu au existat modificări majore în

ceea ce priveşte iluminatul public iar în preajma sărbătorilor
de iarnă au fost împodobite arterele principale ale comunei.

5. Transportul public local
Pentru anul 2016 a fost menţinută linia de transport public

M44 Timişoara – Becicherecu Mic şi retur şi s-au păstrat tar-
ifele percepute pentru anul 2015.

Împreună cu Comuna Dudeştii Noi, s-au demarat discuţii
cu SMTT pentru introducerea unei rute Timişoara - Dudeştii
Noi - Becicherecu Mic şi retur, precum şi includerea acestei
rute în sistemul de taxare urban, biletele şi abonamentele fiind
valabile în tot sistemul de transport în comun din zona
metropolitană Timişoara (însemnând o reducere a costurilor de
călătorie cu aproximativ 50% faţă de cele din prezent, precum
şi contribuţii mai reduse din partea comunei noastre către
SMTT/RATT).

6. Administrarea domeniului public şi privat
Pe parcursul anului 2016 s-au executat lucrări de construire

trotuare şi podeţe, lucrări de amenajare şi decolmatare a
şanţurilor şi de îngrijire a obiectivelor amplasate pe domeniul
public.

Mai mult, în urma dotării SVSU Becicherecu Mic cu un uti-
laj pentru intervenţie în situaţii de urgenţă se vor putea plani-
fica pe anul viitor lucrări de prevenire a situaţiilor de urgenţă
(decolmatare şanţuri, executarea unor canale de scurgere, de-
molarea obiectivelor care prezintă un risc seismic ridicat etc.)

Activități culturale
Activităţile cultural-sportive pentru anul 2016 s-au

desfăşurat în conformitate cu prevederile HCL nr.160 din
26.10.2015, respectându-se calendarul activităţilor şi cotele de
cofinanţare ale comunei pentru activităţile cultural-sportive sta-
bilite de Consiliul Local Becicherecu Mic.

Pe lângă proiectele prevăzute în agenda cultural-sportivă a
comunei Becicherecu Mic pentru anul 2016 s-au mai realizat
două evenimente importante: 

- Edificarea unui postament în memoria celei mai impor-
tante personalităţi din istoria modernă a comunei Becicherecu
Mic – dascălul, preotul, cărturarul şi omul Dimitrie Ţichindeal
– amplasat în curtea noii clădiri a Şcolii Gimnaziale „Dimitrie
Ţichindeal” Becicherecu Mic;

- Inaugurarea primei ediţii a Târgului de Crăciun al comunei
Becicherecu Mic; 

S-au păstrat toate tradiţiile şi toate competiţiile locale cu
care cetăţenii comunei s-au obişnuit în anii anteriori. Cele trei
rugi au rămas evenimentele cultural – religioase cele mai apre-
ciate de către cele trei comunităţi care convieţuiesc în comuna
Becicherecu Mic.

Pe lângă activităţile culturale specifice locului, au fost or-
ganizate periodic şi pelerinaje pentru cetăţenii comunei, re-
spectând dreptul şi libertatea religioasă a fiecărui cetăţean.

De asemenea, cu sprijinul cadrelor didactice au fost plani-
ficate şi organizate excursii pentru elevii şi preşcolarii înscrişi
la cursurile de zi ale Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”
Becicherecu Mic.

Pentru anul 2016 este notabil faptul că tradiţiile şi obi-
ceiurile locale au fost promovate de cele trei ansambluri de
dansuri populare: „Cavaleria Tradiţiilor”, ansamblul de dansuri
populare din Banatul sârbesc „Sveti Nicola” şi ansamblul de
dansuri populare „Izvoraşul”.

Sport
Pe parcursul anului 2016, comuna Becicherecu Mic a

reînfiinţat clubul sportiv de tradiţie al comunei Becicherecu
Mic „Fortuna” şi s-a înscris în sezonul competiţional sportiv
2016 – 2017 cu echipa de fotbal masculin în Liga a VI-a, seria
I, finalizând prima parte a sezonului competiţional pe locul I cu
şanse reale de promovare în Liga a V-a.

De asemenea, tot în sezonul competiţional 2016 – 2017 a
fost înscrisă şi echipa de fotbal feminin în cadrul Ligii I – fot-
bal feminin – organizată de Federaţia Română de Fotbal.
Performanţa fetelor a fost şi mai mare în contextul în care au
finalizat prima parte a sezonului competiţional pe locul al II-
lea, în spatele satelitului Olimpia Cluj – cea mai performantă
echipă de fotbal feminin din ţară.

RRaappoorrttuull ddee aaccttiivviittaattee ppee aannuull 22001166 aall pprriimmaarruulluuii ccoommuunneeii BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
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MMuuzzeeuull „„DDiimmiittrriiee ȚȚiicchhiinnddeeaall””,, ddoovvaaddaa
ccăă iissttoorriiaa llooccaallăă ppooaattee ffii ppăăssttrraattăă vviiee

Comuna Becicherecu Mic se poate mândri (și
chiar o face!) cu unul dintre cei mai aleși cărturari ai
Banatului și ai României. Dimitrie Țichindeal, pe
care poetul național Mihai Eminescu l-a numit
„Țichindeal gură de aur”, este prezent nu doar prin
cele două monumente care îl reprezintă, unul în cen-
trul satului și unul în fața școlii care îi poartă nu-
mele, ci și prin numeroase scrisori, manuscrise și
cărți, păstrate în muzeul local, care se numește tot
„Dimitrie Țichindeal”.

Deși putem spune că este figura centrală a mu-
zeului, nu doar Dimitrie Țichindeal este prezent în
cadrul colecțiilor, ci și alte nenumărate momente din
viața localității și a oamenilor care au trăit aici. De
la obiecte de îmbrăcăminte, la cele de mobilier ori
unelte, toate reflectă etapele istoriei recente a
localității în special și a Banatului, în general. Pen-
tru că, dacă e să ne referim de exemplu la obiectele
de îmbrăcăminte, printre ele le regăsim și pe cele
ale cetățenilor de alte naționalități care au trăit în
Becicherecu Mic, în bună pace, timp de sute de ani.

Despre muzeu și exponate am stat de vorbă cu
Marinela Bobeș, cea care îngrijește colecția și caută,
zi de zi, să o sporească. Trebuie spus că la crearea
acestor colecții și-au adus contribuția, prin donații,
foarte mulți dintre locuitorii comunei, ceea ce este
un lucru demn de toată lauda.

„Am început colectarea exponatelor - ne
povestește Marinela Bobeș - de vreo zece ani. Mai
întâi le-am depozitat în Căminul Cultural. Printre
fotocopiile operelor lui Dimitrie Țichindeal am pus
și câte un obiect, am încropit un colț etnografic. 

Aș menționa aici că primul spațiu în care a
funcționat muzeul a fost vechea școală sârbească,
de lângă Biserica Ortodoxă Sârbă. În partea din față
funcționa biblioteca, iar în partea din spate erau
două-trei săli destinate muzeului. Acolo a funcționat

începând din anul 1987. Apoi, în anul 2000, când
clădirea a fost retrocedată Parohiei Ortodoxe Sârbe,
muzeul s-a mutat la Căminul Cultural.

În ceea ce privește exponatele, sunt câteva sute.
Am numărat ștergarele, și doar ele sunt 80 de bucăți.
Nu am făcut încă un inventar exact al obiectelor.
Toate sunt adunate din localitate. Mai întâi am adu-
nat ce am găsit mai bun în podul casei mele, apoi
am luat la rând podurile rudelor, ale prietenilor.

Dacă e să mă refer la exponate, aș începe cu cos-
tumele populare. Avem și câteva costume întregi,
piese de port românești și șvăbești. O piesă fru-
moasă este o haină care se purta prin anul 1900, se
numește șurak. La una dintre edițiile Festivalului-
concurs «Lada cu zestre» am prezentat această piesă
vestimentară. 

Am îmbrăcat o domnișoară cu acele haine care,
cred, reprezentau portul de mers la biserică al oa-
menilor, pentru că este confecționată dintr-un ma-
terial de mai bună calitate. Tot la capitolul de textile,
avem perini, cilimuri, covoare, preșuri, baticuri.
Avem un batic, donat de o doamnă în vârstă de 80
de ani, din Becicherecu Mic, iar când mi l-a dat mi-
a spus că acela a fost baticul pe care l-a purtat mama
sa atunci când s-a căsătorit.

Mai avem în colecția noastră unelte de uz casnic,
de uz gospodăresc, avem o colecție de lămpi de ilu-
minat. Avem și unelte agricole, însă sunt mai puține.

Un articol foarte frumos este războiul de țesut. Îi
lipsesc momentan două piese, dar acestea se pot
confecționa. Dorim să facem în așa fel încât războ-
iul de țesut să devină funcțional. 

O doamnă din Becicherecu Mic care mai știe să-
l asambleze ne-a promis că ne va ajuta cu acest
lucru când războiul va avea toate piesele necesare
pentru a putea fi folosit. Ar fi foarte interesant și
pentru copiii care vor veni la muzeu să vadă cum se

făceau țesăturile pe vremuri.
Părintele paroh al Parohiei Ortodoxe Române din

Becicherecu Mic, Ioan Jurji, ne-a donat stranele și
două dulapuri din biserică, pentru a le expune în ca-
drul muzeului.

Mai avem tablouri - unul al lui Dimitrie
Țichindeal, realizat de Ivan Dumitru Tei, fotografii
pe care le-am împrumutat de la oameni din sat, apoi
le-am scanat. Putem spune că avem o adevărată ar-
hivă foto-documentară. Avem și un videoproiector
cu ajutorul cărora, cu diferite prilejuri, le putem pro-
iecta.

Poate cea mai bogată și valoroasă colecție este
cea care cuprinde fotocopii legate de viața și activi-
tatea cărturarului Dimitrie Țichindeal. Avem ma-
nuscrise, cărți, corespondență, printre care și cea cu
Samuil Vulcan. Noi am reeditat «Fabulele» lui Di-
mitrie Țichindeal, la aniversarea a 200 de ani de la
apariția lor”.

Din donații, Muzeul „Dimitrie Țichindeal” bene-
ficiază și de un interesant fond de carte, printre aces-
tea regăsindu-se volume vechi sau ediții princeps.

Nu lipsesc, mai aproape de noi, o serie de jucării
de epocă, realizate în anii timpurii ai perioadei co-
muniste.

Se poate spune că Muzeul „Dimitrie Țichindeal”
din Becicherecu Mic este un loc în care poți lua con-
tact cu crâmpeie de istorie începând din urmă cu
mai bine de două veacuri. 

Este de apreciat, dar și de sprijinit, demersul Ma-
rinelei Bobeș, cea care se zbate, iată, de mai bine de
zece ani, să mențină vie istoria Becicherecului Mic
și să o transmită mai departe generației de astăzi,
spre a fi predată apoi generațiilor viitoare.

Anton BORBELY
Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Terenurile destinate plantării viţei de vie se obţin, de regulă,
în urma defrişării plantaţiilor viticole ajunse la limita perioadei
de exploatare economică şi, uneori, în urma eliberării terenu-
lui de vegetaţie forestieră sau arbustivă. Aceste terenuri sunt
puţin favorabile creşterii viţei de vie.

Terenurile cultivate anterior cu viţă de vie manifestă
fenomenul de oboseală a solului, caracterizat prin: soluri com-
pacte, cu structură defectuoasă, grad ridicat de infestare cu
dăunătorii şi agenţii patogeni specifici viţei de vie, conţinut
ridicat de toxine şi compuşi chimici nocivi, acumulaţi în stra-
turile profunde prin levigarea erbicidelor, fertilizanţilor şi pes-
ticidelor. Pe terenurile ocupate anterior cu vegetaţie forestieră,
principala problemă o reprezintă prezenţa unor dăunători
(viermi albi, nematozi) şi ciuperci fitopatogene (Roselinia
necatrix) care atacă şi viţa de vie.

Pentru a asigura prinderea şi creşterea normală a viţelor
tinere după plantare, este necesară refacerea structurii,
fertilităţii şi stării fitosanitare a solului printr-un complex de
măsuri tehnologice (pregătirea solului).

Pregătirea solului durează 3-5 ani, timp în care terenurile
sunt încadrate la

categoria terenuri viticole în pregătire.
Pregătirea terenului pentru plantare cuprinde următoarele

operaţiuni tehnologice:
- defrişarea terenului;
- nivelarea terenului;
- odihna solului;
- fertilizarea de bază;
- ameliorarea reacţiei chimice a solurilor;
- dezinsecţia solului;
- desfundarea terenului;
- pichetarea terenului.
Defrişarea. Are ca scop eliminarea vegetaţiei forestiere, ar-

bustive sau a plantaţiei viticole îmbătrânite. Se extrag şi se
îndepărtează cioatele şi rădăcinile. Se distrug prin ardere res-
turile vegetale care ar putea găzdui nematozi sau agenţi fi-
topatogeni. Defrişatul se efectuează cu tractoare echipate cu
gheare de scarificare, lamă de buldozer şi greblă de adunat
cioate.

În cazul defrişării plantaţiilor viticole, se recomandă ca
înainte de îndepărtarea butucilor să se facă devitalizarea lor
prin erbicidare. Lucrarea are ca scop distrugerea completă a
rădăcinilor, pe care nematozii şi ciupercile fitopatogene
persistă încă 2-3 ani după îndepărtarea părţii aeriene. Erbici-
darea butucilor se face toamna, după recoltat şi înainte de
căderea frunzelor, cu erbicide sistemice pe bază de glifosat.

Fertilizarea de bază are ca scop aprovizionarea solului cu
materie organică, fosfor şi potasiu, care să fie accesibile viţelor
o perioadă mai îndelungată de timp după plantare. Dozele de
îngrăşăminte se stabilesc în funcţie de cartarea agrochimică a
solului, lucrare care se efectuează obligatoriu înainte de
înfiinţarea plantaţiei. Fertilizarea se efectuează toamna, înainte
de desfundatul terenului, prin împrăştierea pe suprafaţa solu-
lui a îngrăşămintelor organice şi chimice.

În vederea fertilizării organice se administrează gunoi de
grajd semifermentat. Pe terase se administrează cantităţi mai
mari de îngrăşăminte organice, în doze diferenţiate: pe
jumătatea din amonte a terasei se administrează o cantitate
dublă de gunoi de grajd, în comparaţie cu zona din aval.
Dozele de gunoi de grajd care se administrează la fertilizarea
de bază sunt în medie de 30-60 t/ha. Doze mari de gunoi de
grajd (100-120 t/ha) sunt necesare pe solurile cu conţinut ridi-
cat în argilă (25-50%) şi cu valori mici ale indicelului de azot
(0.5-1.0).

Fertilizarea chimică se face cu îngrăşăminte pe bază de

P2O5 şi K2O, elemente minerale esenţiale pentru creşterea şi
dezvoltarea viţei de vie. Dozele de îngrăşăminte se stabilesc
în funcţie de starea de aprovizionare a solului constatată la
cartarea agrochimică. În cazul când nu se dispune de analiza
agrochimică a solului, la pregătirea terenului se recomandă să
se administreze 150-200 kg P2O5/ha şi 200-250 kg K2O/ha.

Ameliorarea reacţiei chimice a solurilor. Excesul de acid-
itate (pH < 6.0) determină necrozarea rădăcinilor, iar cel de
bazicitate (pH > 8.2) apariţia fenomenului de cloroză fero-
calcică.

Atunci când pH-ul solului este mai mic de 6.0 se impune
corectarea acidităţii prin administrarea amendamentelor cu cal-
ciu (piatră de var, var ars, var stins, marnă etc.), iar când este
bazic, prin administrarea amendamentelor cu gips. Dozele de
amendamente se stabilesc în funcţie de puterea de neutralizare
a produsului administrat.

Amendamentele se împrăştie pe suprafaţa solului şi se
încorporează în sol la desfundatul terenului, odată cu
îngrăşămintele organice şi chimice. Pe lângă reducerea
acidităţii, amendamentele contribuie la îmbunătăţirea structurii
solului şi la sporirea eficienţei îngrăşămintelor.

Plantaţiile viticole de tip familial sunt cele amenajate pe
lângă gospodăriile populaţiei şi pe terenurile cu vocaţie viticolă
din apropierea localităţilor rurale. În aceste plantaţii se cultivă
cu precădere hibrizi producători direcţi şi mult mai puţin
soiurile nobile europene, producţia de struguri fiind destinată
consumului local. Distanţele de plantare sunt de 1.5-1.8 m între
rânduri şi 1-1.4 m între butuci pe rând, cu o desime medie de
3.900-6.600 butuci/ha. Sunt folosite formele de conducere
joase şi semiînalte, obişnuit cele tradiţionale în arealul respec-
tiv, iar susţinerea viţelor se face cu ajutorul aracilor şi a
spalierului monoplan vertical. În

plantaţiile de tip familial lucrările de întreţinere se efectuează
cu mijloace hipotractate, cu motocultorul sau manual.

PLANTAREA VIŢEI DE VIE
Viţa de vie se plantează toamna sau primăvara, în funcţie de

perioada în care s-a făcut pregătirea terenului pentru plantare.
Obişnuit, plantarea se face primăvara, cât mai devreme

(sfârşitul lunii martie-începutul lunii aprilie), pentru a se val-
orifica umiditatea din sol; condiţia este ca temperatura solului
la adâncimea de 40-50 cm, să fie de 8-10 ºC. Pe solurile grele,
reci şi cu exces de umiditate, plantarea se face mai târziu, în
cursul lunii mai.

Plantarea de toamnă se execută numai pe terenurile bine
drenate şi se încheie înainte de venirea îngheţurilor (luna
noiembrie). Ea reprezintă cea mai bună perioadă de plantare,
întrucât până în primăvară se cicatrizează rănile rezultate în
urma fasonării, viţele intră mai devreme în vegetaţie şi se
înlătură pericolul deprecierii materialului săditor prin stratifi-
carea peste iarnă.

Lucrarea de plantare comportă mai multe operaţiuni: con-
trolul viţelor înainte de plantare, fasonarea, parafinarea, mo-
cirlirea, executarea gropilor de plantare şi plantarea
propriu-zisă.

Controlul viţelor înainte de plantare. Verificarea stării
viţelor se face prin sondaj, scoţând viţe din mai multe pachete;
se fac secţiuni prin muguri, prin rădăcini, prin scoarţă şi se
examinează cu atenţie dacă nu au fost afectate de îngheţ. Viţele
deshidratate şi cele afectate de îngheţ se înlătură de la plantare.

Fasonarea viţelor constă în scurtarea cordiţei la 3-4 ochi,
a rădăcinilor la 8-10 cm lungime şi suprimarea ciotului format
din lemnul uscat de la altoi. Dacă viţa prezintă mai multe
cordiţe, se alege cea mai viguroasă, iar celelalte se înlătură prin
tăiere cu foarfeca de la punctul de inserţie. În cazul când viţa

se plantează toamna, cordiţa nu se fasonează, urmând ca
scurtarea la lungimea de 3-4 ochi să se facă în primăvară. În
cazul plantării viţelor cu plantatorul sau hidroburul, rădăcinile
se scurtează la 1-2 cm lungime. La fasonare se îndepărtează
rădăcinile formate din altoi (care nu au fost îndepărtate la
copcit în şcoala de viţe) şi rădăcinile formate din nodurile in-
termediare ale portaltoiului. Odată cu fasonarea se face şi o
ultimă triere a viţelor, astfel încât la plantare să se folosească
numai viţe cusudura perfectă la punctul de altoire. 

Mocirlirea viţelor. Viţele fasonate şi parafinate se mocir-
lesc, pentru a se asigura un contact mai bun al rădăcinilor cu
pământul care se introduce în groapă la plantare. Mocirla
(amestec de 2/3 pământ argilos şi 1/3 dejecţii de bovine, umec-
tat încât să adere la rădăcinile) se pregăteşte fie într-o groapă
executată la capătul parcelei, fie în găleţi. Viţele se introduc în
mocirlă cu rădăcinile şi circa 1/3 din lungimea butaşului por-
taltoi.

Plantarea manuală, se practică pe suprafeţe mici, la
înfiinţarea plantaţiilor de tip familial.

Executarea gropilor. Săpatul gropilor se organizează con-
comitent cu plantarea viţei. Se evită săparea gropilor cu mai
multe zile înainte de plantare, pentru ca pământul să nu se
usuce, sau groapa să se deterioreze în urma ploilor. Lucrarea se
efectuează manual cu cazmaua sau cu burghiul şi mecanizat
cu burghiul dezaxabil.

Gropile se sapă toate pe aceeaşi parte a picheţilor în întreaga
parcelă, obişnuit pe partea de sud şi cât mai aproape de pichet
(3-5 cm distanţă). Dimensiunile gropii: 40 cm adâncime/30cm
lăţime.

Pe terenurile cu substrat argilos, pietros sau calcaros, stratul
de sol fertil, de la suprafaţă, se aşază separat după ce a fost
scos din groapa de plantare, urmând a fi introdus peste
rădăcinile viţei. Pe nisipuri, gropile se sapă mai adânc, la 60-
80 cm. În cazul teraselor se recomandă ca gropile să fie exe-
cutate în amonte de pichet, iar dimensiunile să fie mai mari,
pentru a se putea administra o cantitate mai mare de
îngrăşăminte organice la plantare.

La fundul gropii se face un muşuroi de pământ, pe care să
fie răsfirate rădăcinile viţei; tot la fundul gropii, în peretele din-
spre pichet, se execută o scobitură, care să permită răsfirarea
radiară a rădăcinilor.

Plantarea. Se aşază viţa altoită în poziţie verticală,
rezemată de peretele dinspre pichet, cu rădăcinile răsfirate de
jur-împrejur pe muşuroiul de pământ, cordiţa orientată spre
pichet, şi punctul de altoire la: 1-2 cm mai sus de nivelul solu-
lui pe terenurile plane; 3-5 cm sub nivelul solului pe terenurile
în pantă; 3-5 cm peste nivelul solului, la baza pantelor. Se ţine
viţa în poziţie fixă şi se introduce peste rădăcini pământ bine
mărunţit şi reavăn, într-un strat de 15-20 cm. Se tasează cu pi-
ciorul, din exteriorul gropii spre interior, urmărind ca viţa să
rămână în poziţia iniţială. În groapa de plantare se introduc 2-
4 kg mraniţă; pe terase, la viţele plantate în partea din amonte
a platformei, se administrează o cantitate dublă de îngrăşământ
organic, faţă de cele din aval. După administrarea mraniţei, se
udă cu 5-10 l apă la fiecare groapă. Se aşteaptă să se infiltreze
apa în sol, după care se umple groapa cu pământ şi se tasează.
În jurul viţei se presară un insecticid de sol (5-8 g/viţă), după
care se acoperă viţa cu un muşuroi de pământ reavăn şi bine
mărunţit, care să protejeze punctul de altoire de seceta şi
căldura din timpul verii. Stratul de pământ de deasupra viţei
trebuie să aibă o grosime de 4-5 cm. Viţele plantate pe nisipuri
nu se muşuroiesc, deoarece nisipul se încălzeşte puternic în
timpul zilei şi afectează lăstarii care se formează din cordiţă. 

Preluare din  Suport de curs Viticultură
drd. ing. Vasile Andraș-Sauca

ÎÎnnffiinnțțaarreeaa uunneeii ppllaannttaațțiiii ddee vviițțăă ddee vviiee

Primăria comunei Becicherecu Mic a organizat, în pe-
rioada de dinaintea Paștilor, campania de salubrizare „Un
mediu curat, o viață sănătoasă. Spune NU gunoaielor!”,
la care au fost așteptați să participe, voluntar, și cetățenii.

Acțiunea s-a dovedit un real succes, în fiecare zi
adunându-se de pe raza intravilană a comunei câte o
remorcă de deșeuri. În total s-au adunat, din toate zonele
localității, cinci remorci pline până la refuz. Comuna a
fost împărțită în cinci zone și s-a luat la pas stradă cu
stradă. Echipele au fost formate de 8-12 oameni.

Având în vedere că cele mai multe gunoaie s-au
adunat din fața localurilor și a unităților comerciale, con-
stând în PET-uri, doze de suc sau energizante, pungi de
semințe, ar trebui să acționăm, în viitor, pentru educarea,
în special a tinerilor - și cei de la școală, și cei care
frecventează localuri. Aceleași tipuri de deșeuri mena-
jere le-am găsit și în parcurile din zona unităților com-
erciale care vând produse precum cele enumerate
anterior, locuri frecventate mai ales de tineri.

În urma acțiunii, s-a constatat că 70% dintre cetățeni
își onorează obligațiile cetățenești legate de asigurarea
curățeniei. Mai avem, așadar, și excepții. Probleme sunt
la casele nelocuite și plațurile părăsite și cu cetățenii care
nu se prea grăbesc să-și amenajeze spațiile din fața
caselor, să strângă resturile menajere, să tundă iarba și

așa mai departe.
Așa cum aminteam, la această acțiune au fost așteptați

și cetățenii din comună, însă aceștia nu s-au înghesuit să
participe, neînregistrându-se nici un voluntar în afara
angajaților Primăriei.

Foarte mulți ne-au spus, în acele zile: „Foarte bine
faceți, curățați domeniul public, pentru că voi îl
administrați”. La îndemnul participanților la acțiune ca și
acei cetățeni să participe, răspunsul a fost negativ, pe
același motiv că locurile salubrizate sunt pe domeniul
public. Alții s-au rușinat și au spus că vor face ei

curățenie, însă au existat și cetățeni care ne-au... invitat
și pe strada lor să facem curățenie.

Dincolo de faptul că există prevederi legale care
obligă cetățenii să întrețină domeniul public din fața
caselor, vreau să subliniez că tot voluntariat se cheamă și
atunci când intervenim, de exemplu, la un incendiu într-
o noapte de duminică. Sau când s-a intervenit la
inundațiile cele mari și toată lumea solicita pompe și alte
utilaje pentru intervenții pe domeniu privat, tot acțiune
de voluntariat a fost. Trebuie să conștientizăm că oa-
menii care fac parte din serviciile voluntare ale Primăriei
acționează tot benevol în situații de urgență, indiferent
că acestea sunt pe domeniul public sau pe domeniul pri-
vat. Dar când este vorba, oarecum, să întoarcem aceste
servicii, participarea cetățenilor este nulă, așa cum s-a
întâmplat și cu campania de salubrizare.

Acțiunile de voluntariat nu trebuie făcute doar de
Primărie. Fiecare dintre noi, în calitate de cetățeni, putem
contribui la păstrarea curățeniei în localitatea în care
trăim.

Acțiunea se va repeta și anul viitor înainte de Paști,
cu speranța că atunci vom aduna mai puține gunoaie
menajere și vom avea alături mai mulți voluntari.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

PPrriimmăărriiaa aa oorrggaanniizzaatt,, PPrriimmăărriiaa aa ppaarrttiicciippaatt!!
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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 SINGURĂ DATĂ 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

Starea civilă

În ultima vreme a plecat dintre noi
Nagy Stanco (72 de ani)

Dumnezeu să-l 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

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
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Şi-au unit destinele

Beniamin Știr cu
Raluca-Andreea Costan

Casă de piatră!

- 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 scaun cu măsuță, nefolosit, pentru masa

copiilor mici. Preț: 200 RON. Tel: 0765-632.195.
Vând grătar mare, cu greutăți - 250 kg. Tel:

0765-632.195.
Vând teren intravilan, 1.496 mp, pe Strada

Sârbească nr. 326. Tel: 0723-698.843 sau
004915166233155.

Vând țiglă în stare bună, 40 de bani bucata.
Tel: 0256-378.471.

Vând albine pe rame Dadant 1/1 și miere
de albine. Tel: 0724-961.503.

Vând moară de măcinat porumb, plus com-
presor, toate la 220V. Tel: 0256-378.623.

Vând teren, 1.300 mp, pe strada Sârbească
nr. 26. Tel: 0762-200.547.

Vând boia de casă, calitate foarte bună, cu

70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau  0740-
994.593.

Electrician, execut instalații electrice de la
A la Z, depuneri acte Enel pentru branșare etc.
Tel: 0721-411.895.

Vând pat de spital cu mânere de ridicare și
coborâre, margini care se ridică, bară de
prindere deasupra. Tel: 0256-378.680.

Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsito-

rie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Vând teren intravilan 1.496 mp, strada
Sârbească nr. 326A. Tel: 004915166233155.

Vând casă două camere și grădină aproximativ
750 mp, curte, pomi, vie etc. Tel: 0757-232.318.

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 comer cializează 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.

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni (tel. 0721-005.971)

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc

• Curățat coș cu cuiburi - 25 lei/mc
• Curățat coș centrală termică - 40

lei/mc
• Rostuit și liniat cu oxid pe exteri-

orul sobei - 100 lei/buc
• Montat ușițe de protecție coș de

fum - 100 lei/buc
• Montat plasă pe coș de fum - 200

lei/buc
• Fixare ușă de serviciu - 30 lei/buc
• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc
• Demontat și montat sobă normală

de teracotă - 800 lei/buc
• Demontat și montat sobă dublă

de teracotă - 1.500 lei/buc
• Desfundat sobă de teracotă - 200

lei/buc

Sergiu Hornar, execut servicii:

Brutăria SC Tri-Sarca SRL cu sediul în Becicherecu Mic nr. 13A
angajează muncitor necalificat pentru postul de brutar.

Program flexibil și salariu atractiv. 
Pentru mai multe informații vă stăm la dispoziție între orele 8-15, 

de luni până vineri, la tel. 0721-322.828.

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?
Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.
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♣ Copiii încep prin a-și adora părinții, după o vreme îi judecă și sfârșesc
prin a-i ierta.

♣ Voiești să cunoști lucrurile? Privește-le de aproape. Vrei să-ți placă?
Privește-le de departe. (I.L. Caragiale)

♣ Greu nu este să te îndrăgostești, greu este să-ți declari dragostea.
♣ Simt bătrânețea numai aceia care n-o înțeleg.
♣ Cel mai mare orator e acela care spune mai puțin și sugerează mai mult.
♣ Nu te apropia de nimeni cu ură, căci îi închizi sufletul.
♣ Cela ce iartă pe cei răi, face nedreptate celor buni.
♣ Cine a refuzat să înțeleagă ce i-a spus mama sa, va înțelege ce îi va

spune nenorocirea sa.
♣ A urî, a se mânia, a pizmui și altele-aceste sunt patimi și nesăvârșiri. (D.

Țichindeal)
♣ Nimic nu știu decât că știu că nimic nu știu. (Grecia antică)
♣ Politica este sau ar trebui să fie pretutindeni sâmburele cel mai valoros

al cugetării.
♣ În politică, semnul mirării nu este suficient.
♣ Certurile durează mult doar dacă vina este de o singură parte.

♣ Nu îți pot spune la ce mă pricep cel mai bine; căci cel mai bine este un
grad pe care nu l-am atins încă.

♣ Omul fără învățătură sau cel puțin practică este întocmai ca un copil în
leagăn.

♣ Hoții nu-și trag mâna înapoi până nu le-o trage altcineva.
♣ Nu poți conduce un popor decât arătându-i viitorul. (Franța)
♣ Doar femeile și medicii știu cât de necesară și binefăcătoare e minci-

una.
♣ După epoca surogatului de cafea a urmat epoca surogatului de

democrație. (G. Mrachici)

SFATURI: Dacă năzuiești spre nemurire, încearcă să fii drept.

FACTOTUM - (Cuvânt latin, înseamnă „care le face pe toate”). A ajuns
un termen foarte des întrebuințat spre a indica o persoană însărcinată cu de
toate, într-o organizație, instituție, într-o casă; sau o persoană influentă care
face și desface, leagă și dezleagă aproape totul, rezolvând cele mai felurite
probleme.

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

In memoriam 
Ștefan Nicolin

Ștefan Nicolin s-a născut la 27
septembrie 1940, în localitatea

Rudna din județul Timiș. La
vârsta de 3 ani a rămas orfan,
tatăl său decedând pe front.

Bunicii l-au crescut în
satul natal, cu multă dra-
goste, dar și cu educație
aleasă. A devenit un om har-

nic, cinstit și foarte ambițios.
La Timișoara a absolvit li-

ceul și a lucrat la fabrica de mobilă.
În 1967 s-a căsătorit cu Zora Bo-

rici și s-a mutat în Becicherecu Mic, unde
a fost ales președinte al Cooperației de consum, rămânând
17 ani în acest loc de muncă. Activitatea lui la Cooperație
a fost încununată de succese, fiindcă a pus suflet, multă se-
riozitate și corectitudine în tot ceea ce a făcut. S-a preocu-
pat de modernizarea Cooperativei din Dudeștii Noi și
Becicherecu Mic. La Dudeștii Noi a deschis primul maga-
zin cu autoservire din țară. La Becicherecu Mic s-a con-
struit Complexul comercial - fala Becicherecului Mic,
construit din fonduri proprii, fond social al tuturor locui-
torilor acestei comune. În acea perioadă, Ștefan Nicolin
avea 64 de angajați, gestionari de etnii diferite (germani,
români, sârbi), toți fiind o familie care se respectă. Au fost
vremuri grele, în care gestionarii mergeau din casă în casă,
în frunte cu președintele, pentru a achiziționa ouă, carne
de gâscă, pene. Dar, neobosit, Ștefan Nicolin nu se lăsa în-
frânt.

În acea perioadă s-au deschis în Becicherecu Mic și
Dudeștii Noi secția de prestări servicii (coafură, frizerie,
croitorie femei și bărbați) și secția de zidărie și tâmplărie.

Steva era un om harnic, un sârb mândru de tot ce a rea-
lizat în viață.

Are o familie frumoasă, doi copii care au fost educați în
spiritul cinstei și corectitudinii și a fost fericit că s-a putut
bucura de cei patru nepoți.

De la Cooperativă s-a transferat la IAS Becicherecu
Mic, unde a lucrat la aprovizionare și transport. Și aici s-a
achitat de toate sarcinile ce i-au fost atribuite.

Într-un cuvânt, Ștefan Nicolin a fost un om de mare valoare.
Să fim mândri că a trăit printre noi și că am primit sfaturi

de la un om despre care putem spune că a reușit în viață.
Dumnezeu să-l odihnească!

D N E U E

IA U M N

UE D z E

DA z M U

Săritura calului
MIȘCÂND CALUL DUPĂ REGULA ȘAHULUI, AFLAȚI TEXTUL UNUI PROVERB.
MUTAREA ÎNCEPE DIN CĂSUȚA HAȘURATĂ.
„Dumnezeu dă...”
(Rezolvarea jocului, în numărul viitor)

Întocmit de Lazăr POMORIȘAȚ

Echipa de fotbal AS Fortuna Beci-
cherecu Mic pare să se fi desprins în
câștigătoare a Campionatului Județean
„Promoție”, Seria I, după ce a „pus” între
ea și principala urmăritoare, AS Dudeștii
Noi, o diferență de nouă puncte.

În plus, chiar în prima etapă a returului,
Fortuna s-a impus și în derby-ul campio -
natului, câștigând pe teren propriu, cu
scorul de 2-1, în fața adversarilor
dudeșteni.

În etapa a XIII-a, a doua a returului,
Fortuna s-a deplasat la Gottlob, unde a
jucat cu gazdele de la AS FC Spartak.
Fotbaliștii pregătiți de antrenorul-jucător
Vasile Luță s-au impus clar, cu scorul de
4-0.

În etapa a XIV-a jucătorii Fortunei s-au
menajat oarecum, pe teren propriu, în fața

celor de la AS Avântul Bobda, pe care i-au
depășit la limită, scor 2-1.

În etapa a XV-a, însă, apetitul de gol a
revenit în tabăra Fortunei, pe terenul
echipei Clubul Sportiv Triplex Beba Veche
2015. Partida de la granița județului s-a
încheiat cu victoria categorică a
fotbaliștilor din Becicherecu Mic: 8-1.

După 14 jocuri disputate, Fortuna a acu-
mulat 37 de puncte, ca urmare a celor 12
victorii și a unui rezultat de egalitate.
Fotbaliștii din Becicherecu Mic au suferit
doar o înfrângere în acest campionat,
reușind și performanța de a înscrie nu mai
puțin de 62 de goluri și să primească doar 13.

În etapa a XVI-a, Fortuna 
Becicherecu Mic va evolua pe 
propriul teren, luni, 1 mai, de la ora
17, în compania echipei AS Checeana.

AASS FFoorrttuunnaa BBeecciicchhccrreeccuu MMiicc
ddeeffiilleeaazzăă sspprree pprroommoovvaarree


