Azi, în zi de sărbătoare să

Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim şi consilierii locali
Bianca-Florica Manea, Lucian-Grigore Cristea, Gheorghe Mușat,
Luminița Cojocaru, Emanuel Moroti, Karin Lauer, Emilia Isac,
Gavril Iacob, Dan Bărbătaș, Mihail Jager, Gheorghe Negrea și
Dumitru Prohap urează tuturor locuitorilor din comuna Becicherecu Mic

coboare liniștea și pacea.
Minunea Învierii lui

Paști fericit!

Iisus să dăinuie în inimile
voastre, să vă lumineze
viața și să vă aducă
renașterea credinței,
speranței,
bucuriei cu bunătate
și căldură în suflete!
Hristos a Înviat!
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei
Becicherecu Mic

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040
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Nici o primăvară fără pomi! Campania de salubrizare
1.400 de puieți de pomi fructiferi au fost oferiți
„Un mediu curat,
gratuit de către Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic
o viață sănătoasă.
Spune NU gunoaielor!”
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Ca în fiecare an, la începutul primăverii, Raimond-Ovidiu Rusu oferă, în mod
gratuit, pomi fructiferi locuitorilor comunei Becicherecu Mic. Și anul acesta
cererea a fost foarte mare, la fel ca și oferta. Cetățenii au putut opta pentru soiul
de pom fructifer dorit, iar în ziua de 14 martie au intrat în posesia a doi puieți.
Raimond-Ovidiu Rusu a oferit 1.400 de pomi fructiferi: 170 de meri, 195
de peri, 215 caiși, 120 de piersici, 120 de vișini, 250 de cireși, 270 de pruni și 60
de gutui.
Demersul primarului are două scopuri: cel de a înfrumuseța comuna prin
plantarea de pomi fructiferi și cel ca, în câțiva ani, pe mesele locuitorilor din
Becicherecu Mic să se regăsească fructe proaspete și naturale, după ce puieții vor
ajunge la maturitate și vor rodi.
A. BORBELY

Având în vedere faptul că natura a început să revină la
viață, o dată cu sosirea primăverii, și, totodată, suntem în
apropierea Sărbătorilor Pascale, pentru înfrumusețarea comunei noastre, toți cetățenii au obligația de a asigura și păstra curățenia în fața imobilelor, începând de la cosirea
vegetației și până la colectarea deșeurilor.
Primăria comunei Becicherecu Mic organizează, în perioada 3-8 aprilie 2017 o campanie de curățenie la care sunt
așteptați să participe, voluntar, și cetățenii.
Curățenia comunei noastre depinde de noi toți!
Adrian-Silviu GHERASIM,
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

M e saje l e de P așt i
ale r e pr e z e n t an ţ i l o r
cu l t e lo r d i n B e ci c h e re c u Mi c
citiţi în pagina 2

Mesaje de Paști ale reprezentanților cultelor
din comuna Becicherecu Mic
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Data sărbătoririi Paștilor

În rânduiala Bisericii există sărbători cu dată fixă, cum sunt:
Crăciunul, Boboteaza, Schimbarea la față, sfinții etc. și sărbători cu dată variabilă: Floriile, Paștile, Înălțarea, Rusaliile.
Sărbătoarea Învierii Domnului (Paștile) este cu dată variabilă deoarece Primul Conciliu Ecumenic de la Niceea, din anul
325, a stabilit următoarele norme pentru această sărbătoare:
a) în ceea ce privește ziua săptămânală, Paștile se va serba întotdeauna duminica;
b) această duminică va fi cea imediat următoare lunii pline
de după echinocțiul de primăvară;
c) când 14 Nisan (sau prima lună plină de după echinocțiul
de primăvară) cade duminica, Paștile va fi serbat în duminica
următoare, pentru a nu se serba o dată cu Paștile iudeilor, dar
nici înaintea acestuia.
Luna plină pascală face ca data Paștilor să varieze în fiecare
an, deoarece ea apare pe cer în unii ani mai aproape de
echinocțiu, în alții mai departe de el. Astfel, când luna plină coincide cu echinocțiul (21 martie) și e o zi de sâmbătă, aceasta e
data cea mai timpurie a Paștilor. Dacă însă luna plină a avut loc
chiar înainte de echinocțiu (20 martie), atunci nu este pascală,
ci trebuie să o așteptăm pe cea de după echinocțiu, care va apărea abia peste 29 de zile, adică la 19 aprilie, și dacă aceasta cade
într-o luni, Paștile nu poate fi serbat decât în duminica următoare, adică la 25 aprilie, aceasta fiind data cea mai târzie a
Paștilor.
Data Paștilor poate varia deci într-un interval de 35 de zile,
între 22 martie și 25 aprilie.
O altă chestiune legată de data Paștilor este cea a suprapunerii cât mai perfecte a calendarului convențional, civil, cu cel
astronomic.
Calendarul de azi, folosit de majoritatea popoarelor civilizate creștine și necreștine, este un calendar de origine romană.
El a fost perfectat în timpul lui Iulius Cezar (anul 46 a. Chr.) de
astronomul Sosigene. De aceea el s-a numit „calendarul iulian”
și s-a orientat, în principal, după sistemul solar științific.
Deși calendarul iulian a fost constituit asemănător cu cel de
azi, el neglija o diferență de 11 minute și 14-15 secunde pe an,
cu care anul calendaristic civil era mai lung decât cel astronomic; astfel, într-un timp de 128 de ani, diferența era de o zi.
Atunci a intervenit corectarea acestei diferențe, în timpul
Papei Gregoriu al XIII-lea (1582), când eroarea era de zece zile.
Reforma calendarului a fost inițiată de Conciliul Tridentin, cu
concursul astronomului Aloisius Lilius. S-a suprimat decalajul
celor zece zile și s-a stabilit un criteriu mai exact cu privire la
anii bisecți seculari. Astfel că prin suprimarea zilei a 366-a din
anumiți ani bisecți, eroarea calendaristică va fi eliminată pentru aproximativ 3.400 de ani.
Din motive confesionale, țările răsăritene (necatolice) n-au
acceptat reforma gregoriană o perioadă lungă de timp. În acest
fel, s-a mărit tot mai mult diferența sărbătoririi Paștilor între
apuseni și răsăriteni. În secolul XX diferența dintre calendarul
corectat, gregorian (stil nou) și cel necorectat iulian (stil vechi)
ajunsese la 13 zile.
În România, Biserica răsăriteană a acceptat calendarul gregorian (stil nou) abia în anul 1924, când toate sărbătorile se
avansează cu 13 zile, cei cu stilul vechi rămânând în urmă cu
același număr de zile.
Din anul 1924 până în anul 1927 a fost o situație fericită când
Paștile s-au sărbătorit în același timp atât în Biserica apuseană,
cât și în bisericile răsăritene care au acceptat stilul nou al calendarului.
Dar în 1927 bisericile răsăritene hotărăsc de comun acord ca
sărbătorile cu dată fixă să rămână după calendarul gregorian, iar
sărbătorile cu dată variabilă (Paștile și cele legate de Paști) să
se facă după calendarul iulian neîndreptat, pentru a păstra comuniunea cu Bisericile răsăritene care au rămas la stilul vechi.
Prin aceasta, diferența dintre data cea mai timpurie și cea mai
târzie a Paștilor a crescut, cuprinzându-se între 4 aprilie - 8 mai.
Bisericile răsăritene care au rămas la stilul vechi sunt: Patriarhia rusă, Patriarhia sârbă, Patriarhia din Ierusalim și mănăstirile de pe Muntele Athos.
Creștinătatea, în general, trăiește cu speranța că va veni o zi
când se vor putea sărbători Paștile în aceeași dată.
Fiind o chestiune de rit, Biserica Greco-Catolică are fixată
data Paștilor o dată cu toate celelalte biserici răsăritene. În sfera
de doctrină, nu există nici o diferență între Biserica RomanoCatolică și cea Greco-Catolică.
Natanael PESCARU

Lumina lui Hristos luminează tuturor!

Acest stih rostit la Sfânta Liturghie a
și viața veșnică stăpânește. Hristos,
darurilor mai înainte sfințite, Liturghie
sculându-se din morți, s-a făcut încece se săvârșește în perioada Postului
pătură învierii celor adormiți”.
Mare, pregătește anticipat pe creștinul
Sfântul Apostol Pavel spune: „Dacă
activ în credință pentru marele praznic
trăiți, ai Domnului sunteți!”. Să trăim
al Învierii Domnului. În ziua Învierii
și noi în această lume după măsura
Domnului tot sufletul creștinesc treSfintei Scripturi, având mereu dragosbuie să fie înnoit, cu postul și rugăciutea curată în sufletul nostru și, totodată,
nea prin care a trecut, pentru ca să
să conștientizăm că, așa după cum
simtă belșugul duhovnicesc al sărbătospune dictonul latin „Nihil Sine Deo”,
rii. Așa cum spune și Sfântul Ioan Gură
adică „Nimic fără Dumnezeu”, fără Înde Aur: „Bogații și săracii, bucurațivierea lui Hristos noi suntem nimic,
vă! Cei care v-ați înfrânat și cei leneși, cinstiți ziua! dacă nu ne-o însușim. Să ne însușim acest praznic
Nimeni să nu se mai teamă de moarte, pentru că mare al Învierii și să cântăm cu bucurie întotne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. Unde- deauna în viața noastră: Hristos a Înviat!
ți este, moarte, boldul? Unde-ți este, iadule,
Preot Ioan JURJI,
biruința? Înviat-a Hristos și tu ai fost nimicită. A
Parohia
Ortodoxă
Română
Becicherecu Mic
înviat Hristos și se bucură îngerii. A înviat Hristos

În cărțile care consemnează anumite momente
istorice, se relatează că la
una dintre adunările ateilor militanți de la începutul regimului comunist
bolșevic din Rusia, după
revoluția din 1917, vuia
sala de urletele de ură
contra lui Dumnezeu și
Isus Cristos. Viața, moartea și Învierea lui Isus
erau negate și terfelite în modul cel mai abject. La
un moment dat s-a suit pe scenă, la pupitrul oratorilor, un bătrân respectabil și a așteptat până s-a
făcut liniște în sală. Atunci, cu o voce calmă, dar
foarte hotărâtă, a rostit răspicat: Cristos a Înviat!
deasupra mulțimilor și apoi a coborât de pe scenă.
O clipă parcă s-a așezat o tăcere totală, apoi tot mai
mulți au început să repete cuvintele „Cristos a Înviat!”, în timp ce ateii turbați de mai înainte se priveau nedumeriți și zăpăciți unii la alții. Omul de
pe scenă nu făcuse decât să repete vorbele
soldaților de la Ierusalim din dimineața de Paști,
puși să păzească mormântul în care fusese înmormântat Isus și care au alergat să-i anunțe pe maimarii iudeilor: Cristos a Înviat!
De atunci, cuvintele lor răsună de Paști în toată
lumea și noi o mărturisim cu toată convingerea:
Adevărat a Înviat!
Sărbători fericite!
Preot Bonaventura DUMEA,
Parohia Romano-Catolică Becicherecu Mic

Paștile
S-aude-al clopotelor cânt
Prin firea care se renaște
Și falnic iese din mormânt,
Cu biruința Domnul Sfânt,
Azi e Paște.
Și după slujbă ies la rând
Bătrâni, cu spatele-aplecat,
Bărbați cu chipul luminat,
Și-n urmă ies copii cântând:
„Hristos a înviat!”.
În jur, pe margini, stau cei mari
Privind la falnicii feciori,
Din mândrul șir al falnicei hori;
Și-n mijloc cântă lăutarii,
Din cobze și viori
Sunt veseli toți și bucuroși,
Și toți cu suflet-nălțat;
Oriunde se-ntâlnesc în sat
Își zic cum zis-au moși-strămoși:
„Hristos a înviat!”.
M. POPESCU

Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului Isus Cristos, vă dorim tuturor să
aveți parte de lumina Învierii, de puterea Învierii
și de speranța Învierii prin
acela care a biruit moartea.
Sărbători fericite!
Pastor Ioan
COCÎRȚEU,
Biserica Baptistă Becicherecu Mic

A trimis Tatăl Mântuirea, pe Domnul Isus Cristos, ca să fim iertați de
păcate și să trăim o viață
nouă prin ascultarea
Evangheliei. Apostolul
Petru în Epistola sobornicească
ne
învață:
„Binecuvântat să fie
Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din
nou prin Învierea lui Isus Cristos din morți, la o
nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri
pentru voi”.
Să ne ajute Dumnezeu să trăim o viață după voia
Lui, nu în modul în care se sărbătorește azi, mai
mult prin mâncare și băutură, uitând de aducerea
aminte de Crucea de pe Golgota, unde ne-a iertat și
ne-a făcut să fim o făptură nouă. Trebuie să credem că Învierea din morți a Domnului Isus Cristos
ne-a adus viață și bucurie.
Citind din nou din Sfânta Carte: „pe care voi îl
iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți
și vă bucurați pentru că veți dobândi, ca sfârșit al
credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre”. Ce
răsplată mai frumoasă poate fi aceasta pe care o
primește omul care împlinește voia lui Dumnezeu.
Dumnezeu să bincuvinteze toți locuitorii comunei Becicherecu Mic și nu numai, țara întreagă.
Prezbiter Vasile MOROTI,
Biserica Penticostală Becicherecu Mic

Violența în familie

În România există o lege - Legea 217/2003
pentru prevenirea și combaterea violenței în
familie, iar definiția legală a violenței în familie din articolul 3 al acestei legi este:
„(1) În sensul prezentei legi, violența în familie reprezintă orice acțiune sau inacțiune
intenționată, cu excepția acțiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic sau
verbal, săvârșită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă ori poate cauza un
prejudiciu sau suferințe fizice, psihice,
sexuale, emoționale ori psihologice, inclusiv
amenințarea cu asemenea acte, constrângerea
sau privarea arbitrară de libertate.
(2) Constituie, de asemenea, violență în familie împiedicarea femeii de a-și exercita
drepturile și libertățile fundamentale”.
Violenta în familie se manifestă sub următoarele forme:
a) violența verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare;
b) violența psihologică - impunerea voinței sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune și de suferință psihică în orice mod și prin orice mijloace,
violența demonstrativă asupra obiectelor și animalelor, prin amenințări verbale,
afișare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieții personale, acte de gelozie,
constrângerile de orice fel, precum și alte acțiuni cu efect similar;
c) violența fizică - vătămarea corporală ori a sănătății prin lovire, îmbrâncire,
trântire, tragere de păr, înțepare, tăiere, ardere, strangulare, mușcare, în orice formă
și de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin
otrăvire, intoxicare, precum și alte acțiuni cu efect similar;
d) violența sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărțuire,
intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreținerii unor relații sexuale
forțate, viol conjugal;
e) violența economică - interzicerea activității profesionale, privare de mijloace
economice, inclusiv lipsire de mijloace de existență primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acțiunea de sustragere intenționată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi și dispune de bunurile
comune, control inechitabil asupra bunurilor și resurselor comune, refuzul de a
susține familia, impunerea de munci grele și nocive în detrimentul sănătății, inclusiv unui membru de familie minor, precum și alte acțiuni cu efect similar;
f) violența socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate și
de prieteni, interzicerea frecventării instituției de învățământ, impunerea izolării
prin detenție, inclusiv în locuința familială, privare intenționată de acces la
informație, precum și alte acțiuni cu efect similar;
g) violența spirituală - subestimarea sau diminuarea importanței satisfacerii
necesităților moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a
aspirațiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice,
lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credințe și practici spirituale și
religioase inacceptabile, precum și alte acțiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.
Persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita
instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție,
prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligații sau interdicții:
a) evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă
acesta este titularul dreptului de proprietate;
b) reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
c) limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a
locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu
vină în contact cu victima;
d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de
victimă, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de
reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
e) interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în
orice alt mod, cu victima;
g) obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
h) încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.
Cererea pentru emiterea ordinului de protecție este de competența judecătoriei
de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima, iar durata
măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea
depăși 6 luni de la data emiterii ordinului.
Agent șef adjunct de poliție,
Alin CÎRNARIU
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Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Hotărârea nr. 31 din 6 martie 2017
privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Eco6 Satchinez SRL
pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 32 din 6 martie 2017
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV –
anul 2016;
Hotărârea nr. 33 din 6 martie 2017
privind aprobarea investiţiei „Extindere şi modernizare sistem de alimentare
cu apă în comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;
Hotărârea nr. 34 din 6 martie 2017
privind vânzarea în 36 rate lunare a terenului intravilan înscris în CF nr.
403868 cu suprafaţa de 342 mp către domnul Negrea Petru – Adrian;
Hotărârea nr. 35 din 6 martie 2017
privind rectificarea suprafeţei de teren intravilan înscrisă în CF nr. 401466, nr.
cad. 372 – 373/b cu suprafaţa de 1.708 mp;
Hotărârea nr. 36 din 6 martie 2017
privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului înscris în CF nr. 400834 de la domnul Petrovici Viorel – Aurel către soţii Grozăvescu Gheorghe – Constantin şi Grozăvescu Ionela – Sînziana;
Hotărârea nr. 37 din 16 martie 2017
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ale
Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna martie
anul 2017;
Hotărârea nr. 38 din 16 martie 2017
privind aprobarea investiţiei „Extindere şi modernizare sistem de alimentare
cu apă în localitatea Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;
Hotărârea nr. 39 din 16 martie 2017
privind aprobarea investiţiei „Modernizare străzi în localitatea Becicherecu
Mic, judeţul Timiş”;
Hotărârea nr. 40 din 16 martie 2017
privind aprobarea investiţiei „Extindere sistem de canalizare în comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;
Hotărârea nr. 41 din 16 martie 2017
privind stabilirea denumirilor şi numerotarea străzilor din PUZ-ul industrial
aflat în proprietatea SC Analog SRL;
Hotărârea nr. 42 din 28 martie 2017
privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de venituri proprii al comunei
Becicherecu Mic pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 43 din 28 martie 2017
privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Ardelean Dorina;
Hotărârea nr. 44 din 28 martie 2017
privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 45 din 28 martie 2017
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr. 403868, nr. cad. 403868
către domnul Negrea Petru Adrian;
Hotărârea nr. 46 din 28 martie 2017
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 5540 din 06.09.2013
încheiat cu doamna Ursu Marilena;
Hotărârea nr. 47 din 28 martie 2017
privind retragerea terenului atribuit în folosinţă gratuită domnului Bagia Laurenţiu conform Legii nr. 15/2003;
Hotărârea nr. 48 din 28 martie 2017
privind modificarea titlularului din contractul de închiriere nr. 5620 din
14.09.2016 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Bagia Laurenţiu;
Hotărârea nr. 49 din 28 martie 2017
privind închirierea suprafeţei de 197 mp din terenul intravilan înscris în CF nr.
vechi 4014, nr. cad. Cc 559/1/17 către domnul Glujdea Nelu;
Hotărârea nr. 50 din 28 martie 2017
privind acordarea unui mandat special de reprezentare primarului comunei
Becicherecu Mic pentru a reprezenta interesele comunei Becicherecu Mic în
Adunarea Generală a Asociaţilor a A.D.I. Apă – Canal Timiş;
Hotărârea nr. 51 din 28 martie 2017
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF 400872 cu suprafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 52 din 28 martie 2017
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF 400813 cu suprafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 53 din 28 martie 2017
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF 400798 cu suprafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 54 din 28 martie 2017
privind evaluarea şi vânzarea prin negociere directă a terenului intravilan înscris în CF 401325 cu suprafaţa de 1.440 mp;
Hotărârea nr. 55 din 28 martie 2017
privind modificarea obiectului contractului de concesiune nr. 3197 din
04.06.2009 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Cristea Radu;
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Flori pentru femeile
din Becicherecu Mic

La fel ca în ultimii ani, şi în luna martie a anului 2017 femeile din Becicherecu Mic au primit câte un buchet de flori din partea domnului Raimond
Ovidiu Rusu, primarul comunei. Ziua de 8 martie, una în care femeia este în
prim-planul atenţiei, a fost, astfel, mai bogată pentru doamnele şi
domnişoarele din Becicherecu Mic. Mai mulți tineri au colindat comuna şi,
cu braţele pline de flori, au bătut la poarta fiecărei gospodării pentru a le fe-

licita pe doamne şi domnişoare cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii, în
numele primarului. Gestul, aşa cum spunea domnul primar, are şi conotaţii
personale, 9 martie fiind ziua de naştere a fiicei sale, Alexia.
Efortul lui Raimond Ovidiu Rusu nu a fost în zadar, femeile din Becicherecu Mic mulţumind primarului 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.

Fortuna
Becicherecu Mic
se impune
în derby-ul cu
AS Dudeștii Noi!

Echipa noastră s-a
distanțat la șase puncte
în fruntea clasamentului

Returul Campionatului Județean
Promoție, Seria I, a
debutat cu derby-ul
local, dar și de clasament, între Fortuna Becicherecu
Mic și AS Dudeștii
Noi, ocupante ale
primelor două locuri.
Partida de pe stadionul din Becicherecu Mic a avut toate atributele unui derby, astfel
că spectatorii prezenți nu au avut ce regreta pentru
că au ales să vină la teren. După o primă repriză
încheiată la egalitate, Fortuna a deschis scorul în
minutul 50, prin Iuliu Telcian. Bucuria a fost, însă,
de scurtă durată, pentru că oaspeții au egalat prin
Vasile Nițu.
Când jocul părea să se îndrepte spre o remiză,
arbitrul întâlnirii a dictat un penalty în favoarea
Fortunei.
Era minutul 92 când Dragoș Croitoru a transformat lovitura de la 11 metri, aducând victoria
gazdelor, cu scorul de 2-1.
În urma acestui rezultat, Fortuna Becicherecu
Mic a acumulat 28 de puncte după 11 partide, ca
urmare a celor nouă victorii și a unui rezultat de
egalitate obținute până acum.
Fotbaliștii din Becicherecu Mic au înregistrat,
în acest campionat, o singură înfrângere.
Etapa viitoare Fortuna se deplasează la Gottlob,
pentru jocul cu AS FC Spartak, care se va disputa
în 2 aprilie, de la ora 17.

În f r u m u s e ț a re a B i se ri c i i O r t o d o x e
R o m â ne d i n B e c i c he r e c u M i c
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La Biserica Ortodoxă din Becicherecu Mic, în ultima perioadă, au
fost aduse icoanele de pe registrul
întâi al Iconostasului, cum ar fi
Sfântul Nicolae, Adormirea Maicii
Domnului, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, care au fost așezate
lângă icoana Mântuitorului Iisus
Hristos și a Născătoarei de Dumnezeu.
În turla Bisericii, geamurile, deoarece au fost deteriorate din cauza
intemperiilor, au fost schimbate.
De asemenea, ușile care sunt la
intrarea în Biserică au fost făcute,
prin donațiile de la credincioșii bisericii noastre și aș vrea să-i remarc în mod deosebit
pe domnul Vasile Pașca, domnul Petrică Ghenciu și
domnul patron al firmei Alesov din Becicherecu Mic.
Tot în această perioadă, am așezat în fața ușilor din
Sfânta Biserică două copertine care au fost realizate
de către o firmă din Alba Iulia, cu un gust artistic deosebit.

Îi mulțumim, pe această cale, Bunului Dumnezeu
că ne-a învrednicit pe noi toți să contribuim la
înfrumusețarea lăcașului de cult din Becicherecu Mic.
Prin înfrumusețarea acestui lăcaș, Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea noastră și să ne păzească întotdeauna de tot ceea ce poate să fie rău în viața
noastră.
Preot paroh Ioan JURJI

Ansamblul „Izvorașul” pe scena
Festivalului-concurs „Lada cu zestre”

Comuna Becicherecu Mic a fost reprezentată la
Dansatorii au fost prezenți la Gottlob, acolo unde
faza zonală a celei de-a XI-a ediții a Festivalului- s-a desfășurat una dintre fazele zonale ale
concurs „Lada cu zestre” de către Ansamblul manifestării. În concurs, ei au prezentat o serie de
„Izvorașul”.
dansuri bănățene, în coregrafia lui Cristian Chira.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
A. BORBELY

Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

♣ Un om nu este sărac pentru că nu are nimic, ci pentru că nu muncește.
(Franța)
♣ Unește liniștea și omenia. Fugi de omul ce strâmb gândește. (Persia)
♣ Închipuirea omului, de pe grai se cunoaște. (D. Țichindeal)
♣ Într-o dușmănie poate ierta numai acel care n-a făcut răul! (N. Iorga)
♣ Înțelepții învață lucruri bune de la dușmanii lor. (Grecia Antică)
♣ Amână pe mâine odihna, nu și munca. (Lumea Arabă)
♣ Copiii au mai mare nevoie de modele decât de demonstrări. (Franța)
♣ Experiența este numele pe care fiecare îl dă greșelilor sale.
♣ Nimic nu este mai adevărat decât impozitele.
♣ Lumea nu-ți poate dărui ceea ce nu primește de la tine.
♣ După o hotărâre pripită urmează căința.
♣ Cei răi au o fericire neagră.
♣ Mai bine să fii sărac decât să te hrănești din sudoarea altuia. (Cilibi
Moise)
♣ Dacă faci prea mult bine oamenilor vei reuși doar trei lucruri: să-i
mulțumești pe câțiva, să-ți faci numeroși dușmani și să-i uluiești pe toți
ceilalți.
♣ În legile noastre, în loc de punct punem virgulă.

♣ Cea mai bună cale pentru a-ți îndeplini visele este să te trezești.

SFATURI: Să nu râdem niciodată de cei nenorociți. Căci cine poate fi
sigur că va fi totdeauna fericit?
FIASCO (It. însemnă la propriu: sticlă, butelie, iar la figurat: eșec,
cădere, nereușită). Italienii, la teatru (dar mai ales la operă), când sunt
nemulțumiți de un interpret, strigă: „Ola, ola, fiasco!”. Se presupune că autorul acestei expresii (originar din Veneția), aflându-se într-un local unde
asculta un cântăreț ce nu-i plăcea, a cerut o stică (fiasco), ca s-o arunce pe
scenă. Gestul găsind imitatori, scena se transformă într-un depozit de sticle azvârlite protestatar din sală. Astfel, fiasco (butelia) a devenit fiasco - insuccesul! Expresia a părăsit cu timpul incinta sălilor de spectacol și în mai
toate limbile europene a intrat cu echivalentul eșecului în orice domeniu: „a
fost un fiasco”, „a făcut fiasco”.
Găsim, de pildă, în Costache Negruzzi: „Cu toată indulgența auditorului,
trupa de amatori a făcut un mare fiasco”.
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A co rd a r e a aj ut o ar e l o r s o ci a l e
Stimaţi cetăţeni
Având în vedere modificările legislative din ultima perioadă în ceea ce priveşte pachetul legislativ al serviciilor de
asistenţă socială şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap dorim să vă supunem atenţiei drepturile conferite
de legislaţia în vigoare şi procedura de acordare a ajutoarelor sociale, a indemnizaţiilor persoanelor cu handicap şi a
angajării în funcţia de asistent personal pentru persoanele
încadrate în grad de handicap grav.
Acte necesare pentru depunerea dosarului de ajutor social
Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenţă social
în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr.
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită în continuare lege,
familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau,
după caz, reşedinţa în România, cu ori fără cetăţenie
română, precum şi apatrizii.
Ajutorul social se acordă persoanelor care fac dovada că
nu au venituri de nici o natură/membru de familie sau au
venituri mai mici de:
- 142 lei/membru de familie – pentru 1 persoană;
- 255 lei/membru de familie – pentru familii de 2 persoane;
- 357 lei/membru de familie – pentru familii de 3 persoane;
- 442 lei/membru de familie – pentru familii de 4 persoane;
- 527 lei/membru de familie – pentru familii de 5 persoane;
- Cuantumul acordat pentru 5 persoane la care se adaugă
37 lei/membru de familie – pentru familiile de peste 5 persoane.
Calculul sumelor acordate cu titlu de ajutor social se
face după următorul algoritm: Valoarea prevăzută în
funcţie de numărul de membri ai familiei – Valoarea venitului net/membru de familie.
De exemplu, dacă o familie de 3 persoane are un venit
net de 300 lei/membru de familie, aceştia beneficiază de
un ajutor social care se va calcula după cum urmează: 357
lei – 300 lei, adică 57 lei, care se plăteşte lunar.
În caz contrar, dacă familia beneficiază de un venit net
de 370 lei/membru de familie, cuantumul ajutorului social
ar fi 357lei – 370 lei, adică -13 lei şi prin urmare aceştia nu
se încadrează în prevederile Legii nr.416/2001, deci nu pot
beneficia de acest ajutor social.
Trebuie să precizăm că în schimbul acordării ajutorului
social, persoanele care sunt apte de muncă au obligaţia de
a presta muncă în folosul comunităţii în funcţie de suma pe
care o încasează. Calculul orelor de muncă prestate în folosul comunităţii se calculează conform HG nr.50/2011.
La dosarul de acordare a ajutorului social se depun
următoarele documente:
- cerere şi declaraţie pe proprie răspundere - formulare
tip (puse la dispoziţie de către compartimentul social);
- copie după actele de identitate pentru toţi membrii
familiei care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă la adresa la
care se solicită ajutorul.
- pentru persoanele care nu au înscris în actul de identitate adresa la care se solicită ajutorul de încălzire, se va
depune adeverinţa de la asociaţia de proprietari/locatari în
care să fie nominalizate toate persoanele care sunt înscrise
în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
- certificate de naştere pentru copiii minori sub 14 ani;
- acte din care să rezulte calitatea titularului cererii faţa
de locuinţa pentru care solicită ajutorul:
• proprietar: copie contract de vânzare – cumpărare, extras de carte funciară;
• chiriaş: contract de închiriere valabil la data depunerii;
• împuternicit: împuternicire din partea proprietarului
locuinţei sau a titularului contractului de închiriere;
- acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate
de către membrii familiei în luna anterioară depunerii
cererii:
• adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea
bonurilor de masă - cupoane de pensii
• cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până
la vârsta de 2 sau 3 ani
• cupoane alocaţii de stat pentru copii
• cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu
handicap sau copie certificat handicap
• alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau
încredinţaţi spre creştere şi educare
• acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri,
dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă
etc.;
• adeverinţa de la liceu/facultate pentru elevi/studenţi
peste 18 ani;
• declaraţie privind alte venituri realizate - persoanele care
nu realizează venituri vor depune o declaraţie în acest sens;
- copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului (unde este cazul);

- pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale
şi curent electric – o factura de plată
Acte necesare pentru depunerea dosarului de
alocaţie pentru susţinerea familiei
Familiile şi persoanele singure care au în întreţinere
copii în vârstă de până la 18 ani, beneficiază de alocația
pentru susținerea familiei dacă acestea realizează venituri
nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei. Se
consideră familie si bărbatul si femeia necăsătoriți, cu
copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si
gospodăresc împreună, dacă aceasta se consemnează în
Ancheta Socială.
Acte necesare
1. Cerere tip;
2. Xerocopii după:
- buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie
ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
- hotărâre de încredințare a copilului si de stabilire a pensiei de întretinere, care trebuie sa fie definitivă și
irevocabilă;
- livret de familie;
- certificate de naştere copii;
- Situațiile care nu sunt evidențiate în livretul de familie
se dovedesc cu următoarele documente:
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută;
- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este
arestat/arestată preventiv pe o perioada mai mare de 30 de
zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu
participă la întreținerea copiilor;
Alte acte necesare:
1. adeverință eliberată de la școala la care sunt înscriși
copiii, care urmează o formă de învățământ, în care să se
specifice: numărul absențelor și nota la purtare.
2. adeverință eliberată de angajator în care să se specifice
venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, pentru toți membrii familiei care sunt salariați cu mențiunea
dacă primesc sau nu bonuri valorice.
3. adeverință eliberată de administrator în care să
menționeze nominal persoanele care locuiesc la adresa
menționată de solicitant;
4. cupon de pensie;
5. cupon de șomaj;
6. certificat fiscal eliberat de Administrația Finanțelor
Publice - SOȚ ȘI SOȚIE;
7. certificat de rol fiscal pentru imobile (case și terenuri),
autovehicule, eliberat de primărie: SOȚ, SOȚIE.
8. copie talon maşină (dacă este cazul)
Nu pot beneficia de ajutorul pentru susţinerea familiei
persoanele care au următoarele bunuri:
LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării
ajutorului social și a alocației de susținere a familiei
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu şi a anexelor gospodăreşti;
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă
şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona
urbană şi 2.000 mp în zona rurală;
Bunuri mobile
1. Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor
adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime
mai mare de 10 ani;
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel
cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de
cereale;
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de
prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
- aflate în stare de funcţionare.
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.
Terenuri/animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă
de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.
NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la
excluderea acordării ajutorului social și alocației pentru
susținerea familiei.
O altă formă de ajutor social o reprezintă tichetele sociale acordate familiilor care au în îngrijire copii care
frecventează învăţământul preşcolar (grădiniţă).

În conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015,
privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a
copiilor provenind din familii defavorizate, şi al creşterii
accesului la educaţie a acestora, se acordă stimulentul
educaţional, sub formă de tichete sociale.
Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii
defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
- copilul este înscris într-o unitate de învăţământ
preşcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;
- venitul lunar pe membru de familie este de până la de
două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană
singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
adică 284 lei /persoană.
Stimulentul educaţional se acordă, la cererea unuia dintre părinţi, reprezentantului legal al copilului sau, după
caz, persoanei care a fost desemnată de părinte pentru
întreţinerea copilului, pe perioada absenţei părinţilor, conform art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Stimulentul se acordă lunar, pe perioada participării
copilului la activităţile organizate în cadrul unităţilor
din învăţământul preşcolar, în perioada septembrieiunie. Această perioadă include şi zilele libere acordate prin
lege, vacanţele şi «săptămâna altfel».
Beneficiarul stimulentului este copilul, iar titularul
tichetului social pentru grădiniţă este reprezentantul
familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Acordarea stimulentelor educaţionale este condiţionată
de frecvenţa regulată la grădiniţă a copiilor din familiile
beneficiare ale stimulentului educaţional prevăzut de
prezenta lege.
În sensul legii, prin frecvenţă regulată se înţelege
prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă în luna
monitorizată, cu excepţia absenţelor motivate.
Se consideră absenţe motivate, ce nu afectează acordarea
tichetelor sociale, 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 monitorizată 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.
Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute
se întocmesc de către reprezentantul familiei, respectiv
reprezentantul legal al copilului, stabilit în condiţiile legii,
şi se înregistrează la primăria comunei în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa sau locuieşte efectiv
familia.
Cererea de participare în program poate fi făcută oricând
pe perioada anului şcolar, iar stimulentul se acordă din
prima lună în care copilul a îndeplinit criteriile de frecvenţă
definite la art. 5 din lege, dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 2 din lege.
Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la
alin. (1), inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se
dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente,
mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori
dispoziţii de stabilire a drepturilor.
Acte necesare:
- cerere şi declaraţie pe proprie răspundere - formulare
tip puse la dispoziţie de către compartimentul social;
- copie după actele de identitate pentru toţi membrii
familiei;
- adeverință înscriere grădiniță;
- acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate
de către membrii familiei în luna anterioară depunerii
cererii:
1. adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea
bonurilor de masă;
2. cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului până
la vârsta de 2 sau 3 ani etc.
Având în vedere informarea pe care am făcut-o prin acest
articol, pentru nelămuriri sau pentru informaţii suplimentare
vă puteţi adresa asistentului social al comunei Becicherecu
Mic şi/sau secretarului comunei Becicherecu Mic.
În numerele următoare ale ziarului local vom reveni cu
informaţii şi noutăţi legislative cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
În încheiere dorim să vă urăm un Paşte Fericit alături de
familie şi vă dorim ca această sărbătoare să aducă lumină în
suflete şi gândurile dumneavoastră.
Cu stimă,
Constanța Florina OGLINDĂ – Inspector
Compartiment Asistenţă Socială Becicherecu Mic
Alin-Marian HÎLDAN –
Secretarul comunei Becicherecu Mic

Mica publicitate

Vând cazan de țuică, din cupru, 80 de litri, tablă de
3 mm grosime, cu bazin de răcire. Tel: 0256-378.578.
Vând 800 mp de grădină pentru construcție
casă. Tel: 0256-378.578.
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 al-

bine. Tel: 0724-961.503.
Vând moară de măcinat porumb, plus compresor, 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.

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.

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.

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

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 exteriorul 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

Vă oferă servicii de:
F izioterapie:
Electroterapie
U ltrasunet
Mag netoterapie
Kinetoterapie
Terapie LASER
Infi
filltraţii per i-/intraar ticulare
ACUPUNCTURĂ
SERVICII DE AMBULATORIU CLINIC:
Bilete de tr imitere laborator,
alte specialităţi, RMN
Tratamente GRATUITE (în cadrul fondurilor de la CJAS
- Timiş, cu bilet de trimitere)
Tratamente la DOMICILIU
ORAR: LUNI-VINERI 8-12; 16-20
Programări la număr ul de telefon: 0745-382.949
de luni până vineri, între orele 8-20

Începând cu data de 16 februarie 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, tratamente 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.

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
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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 AUTOCITIRE CONTOR APĂ
martie-aprilie

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

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

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

Semnătura

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

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.

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:...............................................................................

Semnătura

Telefon:...............................................................................
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Angajăm persoană (preferabil de sex feminin)
pentru întreținere pensiune în Becicherecu Mic.
Atribuții: curățenie, mic dejun, inițial part time dimineața.
Cerințe: persoană serioasă, responsabilă, fără
vicii (alcool, fumat), studii medii.
Relații la tel. 0733059303

Starea civilă
În ultima vreme au plecat dintre noi
Nicolin Ștefan
(76 de ani)
Kovacs Traian
(51 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Hristos a Înviat! Paști fericit!
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Învierea – bucuria nădejdii

Floriile, Intrarea Domnului în Ierusalim

Floriile, cea mai importantă sărbătoare ce vesteşte Paştele, remeorează intrarea lui Iisus în
Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii oraşului şi întâmpinat cu frunze de palmier, fiind
totodată sărbătoarea celor care au nume de flori.
În duminica a şasea din postul Paştelui, cunoscută în popor şi sub numele de Duminica Floriilor, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Floriile,
primul praznic împărătesc sau Duminica Stâlparilor, deschid săptamâna cea mai importantă
pentru pregătirile de Paşte, cunoscută sub numele de „Săptămâna Mare”, după cele 40 de zile
de post. De Florii se mănâncă peşte, fiind a doua dezlegare din postul Paştelui, după cea din
ziua Bunei Vestiri. Duminica Floriilor este precedată de Sâmbăta lui Lazăr. În această zi, Iisus
Hrisos îşi arată din nou minunile, înviindu-l pe Lazăr, la patru zile de la moarte. După această
minune, mulţimile strânse la porţile cetăţii l-au întâmpinat cu flori şi l-au aclamat pe Mântuitor, la intrarea în Ierusalim.
Sâmbăta din ajunul sărbătorii este cunoscută şi ca Moşii de Florii, când se fac pomeniri pentru sufletul rudelor decedate.
Ortodocşii sărbătoresc ziua de Florii ca pe una de bucurie, dar cu înţelegerea faptului că
zilele ce urmează sunt unele ale tristeţii.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, urează tuturor
locuitorilor care poartă nume de flori un sincer „La mulți ani!”.

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 nimeni
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 dreptate, 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 trupului Său.
Hristos a fost doar pârga celor adormiţi, „cel dintâi înviat din morţi”
(Faptele Apostolilor 26, 23). Noi, Îl vom urma, după promisiunea ce nea 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 ridica la sfârşitul lumii din mormintele noastre
cu puterea 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 fericire. 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 întrezăreşte mâna Părintelui
milostiv, Care încununează şi ajută pe cei drepţi, pe cei ce rabdă cu
nădejde!
Preot Horia ȚÂRU

Tradiia vopsirii ouălor de Paști

Există credinţa că ouăle fierte şi roşite în
această zi nu se strică pe tot parcursul anului, chiar mai mult, nu se vor strica
niciodată. Tradiţia spune că atunci
când Iisus a fost bătut cu pietre, când
acestea l-au atins, s-au transformat
în ouă roşii.
O altă variantă este aceea că
Sfânta Fecioară Maria, venind să-şi
vadă Fiul răstignit, a adus nişte ouă
într-un coş, care s-au însângerat
stând sub cruce. Se povesteşte că,
după ce Iisus a fost răstignit, rabinii
farisei au făcut un ospăţ de bucurie. Unul
dintre ei ar fi spus: „Când va învia cocoşul pe
care-l mâncăm şi ouăle fierte vor deveni roşii, atunci va învia şi Iisus”.
Nici nu a terminat bine de vorbit şi ouăle s-au şi făcut roşii, iar cocoşul
a început să bată din aripi.

Sărbătoarea Învierii Domnului

Acesta este punctul de început al înțelegerii a ceea
ce înseamnă sfințirea timpului. Aceasta este
experiența ortodoxă, care coboară până la apostolii înșiși, că în centrul vieții noastre liturgice, chiar în centrul acelui timp pe care noi
îl măsurăm ca an, găsim Sărbătoarea Învierii lui Hristos. Ce este Învierea? Învierea
este apariția în această lume, complet
dominată de timp și, deci, de moarte, a vieții
care nu va avea sfârșit. Cel care a înviat din
nou din morți nu mai moare.
În această lume a noastră, nu altundeva, nu în
„altă” lume, a apărut într-o dimineață Cineva care este
dincolo de moarte, dar și în timpul nostru. Acest înțeles al Învierii lui Hristos, această mare bucurie, este tema centrală a creștinismului; și acest înțeles a fost
păstrat în toată plinătatea lui în cultul Bisericii Ortodoxe. Există mult adevăr exprimat de aceia
care spun că tema centrală a Ortodoxiei, centrul a toată experiența ei, coloana vertebrală de
referință pentru orice altceva în viața ei, este Învierea lui Hristos.
Paștele este întotdeauna sfârșitul și întotdeauna începutul. Noi întotdeauna trăim după Paști
și mergem întotdeauna spre Paști. Spiritul și înțelesul întreg al vieții liturgice este conținut în
Paști, împreună cu perioada următoare de 50 de zile care culminează cu sărbătoarea
Cincizecimii, Pogorârea Duhului Sfânt peste apostoli. Această prăznuire pascală unică este
reflectată săptămânal în duminica creștină.

Paştile sunt momentul în care conştientizăm, mai mult ca în oricare
altă perioadă a anului, că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a suferit
cumplită moarte pe Cruce.
Încercăm să ne identificăm cu suferinţa Lui, să empatizăm, să
înţelegem cât de mare a fost durerea Lui în momentele în care a fost
bătut, biciuit, spânzurat pe lemn.
E copleşitor totul, însă există un risc foarte mare, acela de a rămâne la
aspectele omeneşti ale Răstignirii şi a lua totul în tragic.

Mielul pentru creștini

Pentru creștini, Sfintele Paști
reprezintă tot o trecere, dar nu
de la sclavie la libertate, ci de
la moarte spre viață. Mielul
este una din reprezentările
lui Iisus Hristos, care se
jertfește pentru mântuirea neamului omenesc. Cu sângele
mielului pascal evreiesc
se curățau doar păcatele
unui singur popor, nu
însă și pe cele ale întregii
lumii, care au fost purificate numai cu sângele lui
Iisus Hristos – Mielul lui
Dumnezeu.
Bucuria spirituală este exprimată
prin sacrificiul mielului care, în fiecare
an, este prezent la masa pascală a creștinilor.

Trupul care are nevoie de jertfa
Mielului lui Dumnezeu se
hrănește de Sfintele Paști cu
carnea animalului. Acestui
sacrificiu i se imprima astfel un caracter religios,
fără a se substitui jertfei
euharistice, în care Hristos, sub forma pâinii și a
sângelui, se oferă tuturor
care-l primesc spre
iertarea păcatelor, sănătate
sufletească și trupească,
spre viața de veci.
Importanța mielului pe
masa pascală variază însă de la
țară la țară, prezența sa fiind mai
mult sau mai puțin integrată
ritualurilor de Paști, în funcție și de
tradițiile fiecărei zone.

