Minunea Învierii să vă aducă în suflet împăcare, armonie și iertare.
Priviți cu seninătate înainte și bucurați-vă de un nou început
alături de tot ceea ce contează pentru dumneavoastră. Noaptea
Sfântă a Învierii să vă lumineze sufletele pentru a fi mai buni, mai
curați, mai înțelegători și mai apropiați de Dumnezeu!
Paștile să reverse asupra dumneavoastră sănătate, belșug și bucurii!
Hristos a înviat!
Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic

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

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040
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Se distribuie pomii fructiferi
pentru anul 2018
Cetățenii care au depus cerere pentru pomii fructiferi
oferiți gratuit de primarul comunei, Raimond-Ovidiu
Rusu, îi vor putea ridica miercuri, 4 aprilie, și joi,
5 aprilie, începând cu ora 8:30, de la sediul Primăriei
Becicherecu Mic.

Ansamblul „Izvorașul”, pe scena Festivaluluiconcurs „Lada cu zestre”

Comuna Becicherecu Mic a
debutat la ediția din 2018 a Festivalului-concurs „Lada cu zestre” pe scena Casei de Cultură
din Sânnicolau Mare, acolo unde
în 10 martie s-a derulat una

dintre fazele zonale ale competiției.
Alături de artiștii amatori din Becicherecu Mic, au fost reprezentate localitățile
Saravale, Sânpetru Mare, Biled, Pesac,
Variaș, Cenad, Periam, Șandra și orașul
gazdă, Sânnicolau Mare.
Dansatorii din Becicherecu Mic au prezentat un dans popular de șes, coregrafia
acestui moment aparținând instructorului
Ansamblului „Izvorașul”, Cristian Chira.
(V.T.)

Dragi locuitori ai comunei
Becicherecu Mic

Ne aflăm, cu voia bunului Dumnezeu, din nou în
preajma uneia dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății.
Suntem în pragul Învierii Domnului și Mântuitorului nostru
Iisus Hristos și a Paștilor, iar acest lucru trebuie să ne facă mai
buni, mai generoși cu cei aflați în suferință sau nevoi, mai
aproape unii de ceilalți.
Pentru că așteptăm cu toții Lumina Sfântă de la Ierusalim și
parcurgem ultimele zile ale Postului Mare, nu voi insista în mod
concret, în cele ce urmează, asupra activității administrației
publice locale. Vom avea prilejul să facem acest lucru în numerele următoare ale ziarului local.
Țin doar să precizez că localitatea noastră s-a înscris, în mod
ireversibil, pe un drum al dezvoltării, drum pe care trebuie
să-l parcurgem împreună, pentru că, așa cum în repetate rânduri am afirmat, scopul nostru comun trebuie să fie aducerea
localității în care trăim la standardele vremurilor pe care le
parcurgem. Avem o serie de proiecte de anvergură pentru comunitatea noastră și pentru acest an, iar noi, administrația
locală, ne vom strădui ca ele să devină cât de curând realitate.
Să aveți parte, dragi locuitori ai comunei Becicherecu Mic,
de sărbători pascale luminate. Să așteptăm cu toții, cu mare
bucurie, vestea că Iisus Hristos a înviat, „cu moartea pe moarte
călcând”, aducându-ne tuturor bucuria și speranța vieții
veșnice.

Hristos a înviat!

Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

Mesaje de Paști ale reprezentanților cultelor
din comuna Becicherecu Mic
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Cuvântul românesc „Paște” sau
„Paști” provine din cuvântul vechi
evreiesc „Pesah”, care definește evenimentul salvării poporului ales evreiesc
de exterminare, pe când trăia în sclavia
egipteană de câteva sute de ani.
„Pesah” înseamnă „trecere” și „ieșire”,
pentru că în anul 1500 înainte de
nașterea lui Isus pericolul exterminării
în Egipt era atât de acut, iar strigătele
disperate ale iudeilor către cer arau atât
de pătrunzătoare încât Dumnezeu l-a inspirat pe unul dintre ei,
numit Moise, să pregătească, timp de o săptămână, poporul, iar
El, Dumnezeu, va trece peste locuințele egiptenilor, unde fiecare prim născut va muri într-o noapte, iar ei vor putea ieși din
robie.
A fost Pesah, adică cele două aspecte: trecere dumnezeiască
și ieșire în direcția țării făgăduinței.
Peste alți 1.500 de ani, Fiul lui Dumnezeu a coborât în lume
și, luând fire omenească, a venit să scoată omenirea din sclavia
păcatului, omenire căreia Dumnezeu îi promisese la începutul
lumii un Mântuitor care să zdrobească capul șarpelui infernal.
Acesta a fost Isus Cristos, care în săptămâna Paștilor evreiești a
intrat în Ierusalim, în Duminica Floriilor, și nu i-a omorât pe
primii născuți, ci s-a jertfit El, ca un miel nevinovat, răstignit
pe cruce, luând în locul nostru păcatele omenirii, precum spusese despre El Ioan Botezătorul, la râul Iordan: „Iată, Mielul lui
Dumnezeu, care ia asupra Sa păcatele lumii”.
El a murit pentru cei mulți, dar a treia zi Dumnezeu L-a înviat, ca și noi, lepădându-ne de viața păcătoasă, să-i dăm voie să
ia asupra Sa păcatele noastre, pentru ca noi să primim iertare.
Cristos a înviat!
Și noi vom învia cu El.
Doresc sărbători cu adevărat fericite, binecuvântate, de Paști,
tuturor credincioșilor și oamenilor de bunăvoință.
Preot Bonaventura DUMEA,
Parohia Romano-Catolică Becicherecu Mic

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
de Aur: „Bogații și săracii, bucurațiÎnvierea 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

Hristos
a înviat!

Să ne amintim de marele
eveniment pe care îngerii
din cer l-au adus pe pământ
acum 2.000 de ani, și după
ce a propovăduit mântuirea
și iertarea de păcate, plătind și prețul pentru noi,
ca să avem parte de Înviere, după ce întâi a înviat
El, și apoi vom învia și noi, ca să trăim împreună
cu El.
Cu această ocazie transmitem și noi pe această
cale tuturor consătenilor noștri frumosul salut:
Hristos a înviat!
Prezbiter Vasile MOROTI,
Biserica Penticostală Becicherecu Mic

Sărbătoarea Învierii
Domnului Isus a inaugurat o nouă eră în istoria
umanității: era creștinismului. Ea a început în
fața mormântului gol și
continuă până în zilele
noastre. Nu ar fi fost posibilă dacă Isus Hristos ar fi
rămas în mormânt. Însă El
a înviat și este viu în vecii
vecilor. Credința noastră în El este una adevărată și
vie. Nădejdea noastră este întreținută de tot ce El
ne-a făgăduit. Dragostea noastră izvorăște din dragostea Lui veșnică. Toate acestea sunt valabile în
urma celei mai mari minuni: că Domnul Isus
Hristos, care a fost mort, a înviat și nu mai moare
niciodată.
Hristos e viu!
Pastor Ioan COCÎRȚEU,
Biserica Baptistă Becicherecu Mic

Christos a înviat

Şi-au tremurat stăpânii lumii
La glasul blândului profet
Şi-un duşman au văzut în fiul
Dulgherului din Nazareth!

„Fiţi blânzi cu cei ce vă insultă,
Iertaţi pe cei ce vă lovesc,
Iubiţi pe cei ce-n contra voastră
Cu vrăjmăşie se pornesc”...

Şi mulţi cu pietre îl alungă
Şi râd de el ca de-un smintit:
Iisus zâmbeşte tuturora –
Atotputernic şi smerit!

Au râs şi te-au scuipat în faţă
Din spini cunună ţi-au făcut,
Şi în deşarta lor trufie
Stăpâni desupră-ţi s-au crezut...

Şi tuturor deopotrivă
Împarte darul lui ceresc –
Şi celor care cred într-însul,
Şi celor ce-l batjocoresc.

S-au veselit necredincioşii
C-au pus luminii stăvilar,
Dar ea s-a întărit în focul
Durerilor de la Calvar.

El n-a venit să răzvrătească
Nu vrea pieirea nimănui;
Desculţ, pe jos, colinda lumea
Şi mulţi hulesc în urma lui.

El orbilor le dă lumină,
Şi muţilor le dă cuvânt,
Pe cei infirmi îi întăreşte,
Pe morţi îi scoală din mormânt.

Urască-l cei fără de lege...
Cei pasă lui de ura lor?
El a venit s-aducă pacea
Şi înfrăţirea tuturor.
Din toată lumea asupriţii
În jurul lui s-au grămădit
Şi-n vijeliile de patimi
La glasul lui au amuţit:

Cât bine, câtă fericire,
Şi câtă dragoste-ai adus!
Şi oamenii drept răsplătire
Pe cruce-ntre tâlhari te-au pus.

Aduceţi piatra cea mai mare
Mormântul să-i acoperiţi
Chemaţi sutaşii cei mai ageri
Şi străji de noapte rânduiţi...

Şi valurile-i neoprite
Peste pământ se împânzesc,
Ducând dreptate şi iubire
Şi pace-n neamul omenesc.

Voi toţi, ce-aţi plâns în intuneric
Şi nimeni nu v-a mângâiat,
Din lunga voastră-nghenunchere
Sculaţi... Christos a Înviat!
Alexandru VLAHUŢĂ

Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

Începând cu data de 9 aprilie, operatorul
regional RETIM va colecta deșeurile
reziduale și reciclabile de pe raza comunei
Becicherecu Mic.
Astfel, în luna aprilie deșeurile
reziduale (pubela neagră) se vor ridica în
fiecare zi de sâmbătă.
Colectarea deșeurilor reciclabile (sacul
galben) se va face în zilele de vineri 13 și
vineri 27 aprilie.

În pubela pentru gunoiul menajer nu trebuie aruncate deșeuri de folie, hârtie, plastic,
aluminiu și carton, care se colectează separat.
În sacul galben, destinat colectării deșeurilor reciclabile, trebuie să se regăsească
materialele enumerate mai sus, fiind exclusă
colectarea deșeurilor menajere de orice fel,
inclusiv ambalajele din sticlă.

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada
Sărbătorilor Pascale

În perioada Sfintelor Sărbători de Paşti, credincioşii ortodocşi se vor afla în lăcaşurile de
cult, pentru a primi Lumina Învierii Domnului.
Pentru ca aceste momente de rugăciune şi apropiere de Dumnezeu să fie petrecute în linişte şi
siguranţă, se recomandă populaţiei, dar şi slujitorilor bisericilor, respectarea următoarelor măsuri privind apărarea împotriva incendiilor:
- accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de
cult să fie permis în limita capacităţii bisericii;
- în condiţiile unui număr foarte mare de
credincioşi, se recomandă desfăşurarea slujbelor
religioase în exteriorul bisericii;
- menţinerea uşilor de acces/evacuare în poziţie deschisă, în mod obligatoriu, pe timpul
slujbelor religioase;
- în cazul organizării slujbelor religioase în
bisericile din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste
obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de
evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte
mare de incendiu;
- evitarea desfăşurării slujbelor religioase în
interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare
/ renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;
- desemnarea, de către preoţi, a unor persoane
responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă
a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere proprii
(stingătoare de incendiu);
- enoriaşii vor menţine o distanţă de siguranţă
faţă de cei din jurul lor, pentru a evita contactul
dintre lumânări şi hainele sau părul acestora;
- depunerea lumânărilor se va face numai în
locurile special amenajate în acest sens (ex: tăvi
metalice umplute cu nisip), în exteriorul lăcaşelor
şi la distanţa de siguranţă faţă de elemente combustibile;
- efectuarea, prin grija personalului clerical de
la biserici şi mănăstiri, a unei verificări după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu:
- stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în
afara bisericii, deconectarea aparatelor electrice
şi a instalaţiei de iluminat;
- parcarea autoturismelor persoanelor care par-

ticipă la slujbele religioase, se va face astfel încât
să nu se blocheze căile de acces pentru autospecialele de intervenţie în cazul producerii unor situaţii de urgenţă sau să împiedice accesul la
hidranţii exteriori de incendiu.
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează imediat astfel:
- evacuarea în condiţii de siguranţă a tuturor
participanţilor din clădire, precum şi a bunurilor
importante, în ordinea valorii;
- anunţarea imediată a incendiului la Numărul
Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112.
Pentru prevenirea unor evenimente nedorite la
gospodăriile populaţiei pe timpul Sărbătorilor
Pascale, pompierii recomandă:
- la întoarcerea la domiciliu, să nu lase lumânări aprinse nesupravegheate sau în apropierea
materialelor uşor combustibile ori în locuri unde
pot ajunge copiii şi le-ar putea răsturna;
- stingerea lumânărilor înainte de a merge la
culcare, întrucât există riscul ca acestea să provoace un incendiu;
- de asemenea, copiii nu trebuie lăsaţi singuri
în casă, nesupravegheaţi ori având la îndemână
chibrituri, lumânări, brichete.

INFORMARE

Această informare este efectuată de domnul GÎNGĂȚAN CĂLIN, cu domiciliul în localitatea Becicherecu Mic, str. Crizantemei nr. 25/A, județul Timiș, telefon 0769424327, ce
intenționează să obțină de la Administrația Bazinală Apă Banat aviz de gospodărire a apelor
pentru proiectul „CONSTRUIRE PLATFORMĂ BETONATĂ DEJECȚII ÎN COMUNA
BECICHERECU MIC, SAT BECICHERECU MIC, CF 400460 EXTRAVILAN”,
județul Timiș, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale - AFIR, Submăsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.
Această investiție este nouă.
Ca rezultat al activității, nu vor rezulta ape uzate. Apele pluviale descărcate pe platforma
betonată de dejecții vor fi înglobate în dejecții, iar fracțiile lichide se vor colecta într-un bazin
impermeabil alăturat platformei.
Această solicitare de aviz este în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996,
cu modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare referitoare la solicitarea avizului
de gospodărire a apelor, pot contacta solicitantul, prin reprezentantul său, la adresa indicată.
Persoanele care doresc să transmită sugestii/observații se pot adresa reprezentantului
investiției, după data de 20.03.2018.
REPREZENTANT TITULAR,
GÎNGĂȚAN CĂLIN

Curățenia de primăvară
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Se apropie Paștile și, ca în fiecare an, odată cu sosirea primăverii,
cu toții trebuie să dăm dovadă de spirit civic și de buni gospodari,
făcându-ne curățenie în propriile ogrăzi și în fața locuințelor.
Așa cum au făcut și înaintașii noștri în preajma Paștilor, și noi trebuie să ne văruim pomii, să ne decolmatăm șanțurile și să întreținem
rigolele, să tăiem iarba din fața caselor, dacă se impune.
Trebuie, de asemenea, să ținem cont că asigurarea şi păstrarea
curăţeniei şi ordinii pe teritoriul comunei, buna gospodărire şi
respectarea normelor de igienă constituie obligaţii fundamentale ale
autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi ale altor persoane juridice, precum şi ale fiecărui
cetăţean în parte.
În perioada următoare, când vremea de afară o va permite, Primăria comunei Becicherecu Mic va organiza o amplă acțiune de
curățenie și strângere a deșeurilor de orice tip aruncate pe domeniul
public. La această campanie participă funcționari și angajați ai Primăriei și sunt așteptați, de asemenea, și voluntari din localitate.
Adrian-Silviu GHERASIM,
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

Din agenda
Consiliului Local
Becicherecu Mic

Hotărârea nr. 22 din 8 martie 2018
privind aprobarea contractării, prin reprezentantul legal al unităţii administrativ-teritoriale, a unei finanţări în cadrul Programul
National de Dezvoltare Locală, pentru proiectul de investiţii „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA BECICHERECU MIC,
COMUNA BECICHERECU MIC, JUDEŢUL TIMIŞ”;
Hotărârea nr. 23 din 8 martie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Becicherecu Mic cu suma de 625,88 mii lei – venituri şi cheltuieli –
pe trimestrul I anul 2018;
Hotărârea nr. 24 din 8 martie 2018
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul IV – anul 2017;
Hotărârea nr. 25 din 26 martie 2018
privind aprobarea încetării de drept a mandatului de consilier local
a doamnei Lauer Karin;
Hotărârea nr. 26 din 26 martie 2018
începând cu 26.03.2018 doamna Popescu Ileana Mădălina este
validată în funcţia de consilier local al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 27 din 26 martie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF. nr. 403186, nr. cad. 403186, cu suprafaţa de 1.682
mp, la preţul de pornire de 53.333 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 28 din 26 martie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF. nr. 401139, nr. cad. 401139, cu suprafaţa de 497
mp, la preţul de pornire de 14.875 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 29 din 26 martie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF. nr. 402612, nr. cad. 227, cu suprafaţa de 1439
mp, la preţul de pornire de 63.830 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 30 din 26 martie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Becicherecu Mic cu suma de 14,04 mii lei – venituri şi cheltuieli – pe
trimestrul I anul 2018;
Hotărârea nr. 31 din 26 martie 2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului intravilan înscris CF. nr. 400938, nr. cad. 400938, cu suprafaţa de 497
mp, la preţul de pornire de 20.000 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 32 din 26 martie 2018
privind aprobarea transferului dreptului de concesiune al domnului Tudor Daniel asupra suprafeţei de 250 mp din terenul intravilan înscris în CF nr. 400833, nr. cad. 400833, cu suprafața totală de
500 mp, către soţii Tudor Marian şi Tudor Adelina Elena pentru o
redevență anuală de 275 lei;
Hotărârea nr. 33 din 26 martie 2018
privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă din „drum”în
„teren arabil”a terenului intravilan înscris în CF nr. 404021, nr. cad.
404021 cu suprafaţa de 14 mp, teren situat în intravilanul localităţii
Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, având ca proprietar
Comuna Becicherecu Mic, aflat în administrarea Consiliului Local
Becicherecu Mic, domeniul privat.
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Un nou 8 marie cu ﬂori din parea primarlui
pent toate fetele și femeile din Becicherecu Mic

La fel ca în ultimii ani, şi în luna martie a anului 2018 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 bărbați din Becicgerecu Mic au colindat comuna şi, cu braţele pline de flori, au bătut la poarta fiecărei gospodării pentru
a le felicita 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.
În acest an, în această acțiune de suflet s-a implicat, cu un real succes, și
Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul comunei Becicherecu Mic.

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
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Delincvenţa juvenilă și răspunderea penală a minorilor

Delincvenţa juvenilă este o componentă a
criminalităţii. Ea este un fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor
minori/adolescenți de a se adapta la normele
de conduită din societate. Această incapacitate este datorată unor cauze de ordin biopsiho-social. Criminalitatea în rândul
minorilor are multe cauze diferite de cele
ale criminalităţii adulţilor. Analizând acest
fenomen, pe genuri de infracţiuni s-au desprins următoarele:
Cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile
sunt:
- creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi
cunoscuţi cu comportament deviant sau preocupări
antisociale, lipsa unei activităţi utile;
- lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi,
supraveghetori, tutori etc.;
- familiile dezorganizate din rândul cărora provin
unii minori infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi
cu antecedente penale;
- intermitență în educaţia minorilor de către şcoală,
unităţi de ocrotire (case de copii, şcoli de reeducare,

şcoli speciale), alte instituţii cu atribuţii în
acest sens;
- necunoaşterea din timp a anturajului, a
locurilor şi mediilor frecventate de minori;
- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală;
- influenţa unor infractori majori aflaţi în
anturajul minorilor, prin determinarea acestora de a comite fapte antisociale;
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool pentru creşterea unei stări euforice.
Principala cauză, însă, a apariţiei atitudinilor antisociale o constituie influenţa mediului social şi proceselor psihice la nivelul conştiinţei individului.
În vederea prevenirii comiterii de către
minori/adolescenți a faptelor penale cu violență sau
de altă natură vă expunem prevederile Codului Penal
referitoare la răspunderea penală a minorilor.
Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, în timp ce minorul care are vârsta între
14 şi 16 ani răspunde penal, numai dacă se dovedeşte
că a săvârşit fapta cu discernământ; împlinind deja

vârsta de 16 ani minorul va răspunde penal.
Măsurile educative neprivative de libertate reglementate în Codul Penal sunt: stagiul de formare civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de
săptămână și asistarea zilnică. Măsurile educative privative de libertate sunt: internarea într-un centru educativ (pe o durată de la 1 la 3 ani) și internarea într-un
centru de detenţie (pe o durată de la 2 la 5 ani sau de
la 5 la 15 ani).
Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de învăţământ constituie, şi în cursul acestui an şcolar, o
prioritate. Vom continua derularea de activităţi pentru
creşterea gradului de securitate atât în incinta unităţilor de învăţământ şi în zonele adiacente, cât şi pe traseele de acces către şcoli.
Colaborarea permanentă pe care o vom avea cu
doamna director a unităţii de învăţământ, cu învăţătorii, profesorii şi diriginţii va asigura premisele unui
parteneriat eficient care să conducă la prevenirea incidentelor în urma cărora elevii pot deveni victime ale
delincvenței juvenile.

Agent-șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU

Î n ce p e se z o n u l d e g r ă d in ă r i t c u a d e v ă r a t
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Gata, este perfect pentru a te apuca de grădinărit și
a pregăti culturile de vară și de toamnă. Acum
pământul se încălzește, copacii au înmugurit, iar tu te
muți practic cu totul în grădină. Sunt foarte multe de
făcut în fiecare colț al grădinii, în luna aceasta.
Începe lucrările serioase în grădină, dar ai foarte mare
grijă ca solul să nu fie excesiv de umed. Pentru a-i stabili gradul de umezeală, nu trebuie decât să strângi în
pumn o bucată de pământ. Dacă acesta se transformă
într-o bilă de pământ, solul este prea umed. Un sol cu
o umiditate potrivită se va sfărâma în pumnul tău.

Legume care se seamănă sau se plantează în
aprilie
1-10 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, cartofi timpurii, spanac, ardei și roșii răsad, mărar, soiuri de
varză pentru producție timpurie;
10-20 aprilie: ridichi de vară, dovlecei, dovleci de
copt, pepene galben, pepene verde, spanac, porumb
pentru fiert, mărar, plantat soiuri de varză pentru
producția semitimpurie, plantat roșii și ardei;
20-30 aprilie: sfecla roșie, castraveți, dovleac de
copt, dovlecei, pepene verde, pepene galben, fasole,
porumb pentru fiert, mărar, plantat soiuri de varză
pentru producție semitimpurie, plantat roșii și ardei.
Până la mijlocul lunii aprilie se mai pot planta în
grădină rădăcinoasele (morcovi, pătrunjel, păstârnac),
în rânduri, distanță de 25 cm; salata, spanacul. Se
seamănă soiuri de mazăre târzie, sfeclă roșie și
sămânță de ceapă.

De la mijlocul lunii aprilie încep:
- plantatul vărzoaselor, guliei și a conopidei;
- semănatul cartofilor preîncolțiți la distanța de 70
cm între rânduri, iar pe rând, între cuiburi, 30-40 cm,
la adâncimea de 10 cm;
- semănatul fasolei, castravetelui, pepenelui și
dovlecelului;
- se mai poate semăna încă sfecla roșie la 30 cm
între rânduri;
- plantarea țelinei la distanță de 40 cm între rânduri
și pe rând;
- semănatul porumbului dulce;
- la sfârșitul lunii se poate planta răsadul de roșii
timpurii și ardei.
Atenție la semănat!
Combinații bune: morcovi-mazăre semănate
alternativ; ceapă-morcov semănate alternativ; ceapăsfeclă roșie-gulie; cartof timpuriu-mazăre; cartoffasole sau ridiche de lună cu fasolea;
Combinații rele: ceapă-usturoi; morcov-pătrunjel;
mazăre-fasole; castravete-cartof.
Dezinsecția și dezinfectarea solului se face cu mare
atenție, în scopul preîntâmpinării transmiterii bolilor și
a dăunătorilor de la un ciclu la altul. Dezinfectarea și
dezinsecția solului se poate efectua chimic și termic.
Dezinfecția și dezinsecția chimică se practică în
special la pregătirea solului pentru ciclul I de cultură,
dar și înaintea ciclului II, dacă nu s-a efectuat
dezinfecția termică. Aceasta se fac cu diverse produse
fitosanitare folosite atât în combaterea insectelor, cât
și a bolilor, se aplică pe sol după care se încorporează.

Solarizarea constituie un nou procedeu, simplu și
economic de dezinfecție și constă în acoperirea solului infestat, umectat în prealabil, cu o folie de material
plastic transparentă în perioada iulie-august.
Creșterea considerabilă a temperaturii în aceste
condiții duce la distrugerea formelor de conservare a
numeroși paraziți: Sclerotinia (Putregai alb), Botrytis
(Putregai cenușiu), Phytium (Căderea Plăntuțelor),
Rhizoctonia (Ofilirea plantelor) etc.
Dezinfecția și dezinsecția termica constă în

folosirea aburului supraîncălzit, la 135-140° C, pentru a realiza în 5-6 ore temperatura de 80°C la
adâncimea de 30 cm în sol sau cu aburi la 110-115° C,
când se asigură temperatura
de 80° C în 10-12 ore. Solul se
lasă în pauză timp de 14 zile.
Traveele se acoperă cu
prelate de polietilenă fixate pe
margini și la capete cu săculeți
din plastic umpluți cu nisip
sau cu pământ. Sub prelate
sunt introduse furtunuri,
racordate la un dispozitiv ce
deservește mai multe travei.
După
dezinfecția
și
dezinsecția termică, solul se
lasă în pauză timp de 10-15
zile, pentru refacerea florei
microbiene.
Este mai costisitoare
deoarece avem nevoie de utilaje speciale.
Viermele sârmă

În țara noastră sunt mai multe specii de viermi
sârmă, dar cea mai răspândită este specia Agriotes
lineatus, având o adaptabilitate mare la o gamă largă

deschisă și cu chorionul (coaja) rezistent.
Larva este denumită popular „vierme sârmă” are
corpul alungit și subțire, la dezvoltarea completă este
de 18-25 mm, culoare galben pal până la galben-brun.
Pupa este de tip liberă, 7-10 mm lungime, la început
de culoare deschisă după care devine brună.
Dezvoltă o generație la 4-5 ani și iernează în sol ca
larvă de diferite vârste și ca adult. Adulții apar
primăvara, când temperatura ajunge la 15 grade.
Femela depune ouăle sub bulgării de pământ sau în
crăpături, ouale sunt depuse în grupuri de 3-20, adesea
în șiruri de câte 4-5 bucăți. Fiecare femelă depune cate
150-200 ouă, acestea sunt mici, transparente, fiind dificil de observat cu ochiul liber, 0.5 mm lungime.
Larvele apar după 3-4 săptămâni de incubație, larva
având 9 mm lungime, este transparentă și puțin
vizibilă.
Perioada pagubelor produse de viermele sârmă coincide cu cea a răsăriri sau apariția primelor faze de
dezvoltare a plantelor. După câteva zile de la plantare,
planta atacată se recunoaște ușor, prin aspectul ofilit.
Larva pătrunde aproape de rădăcină, în porțiunea
de tulpină îngropată și se hrănește cu interiorul

tulpinii, urcând apoi în partea inferioară. Plantele atacate sunt distruse, iar cultura trebuie reînsămânțată sau
replantată.
Larvele sunt polifage, hrănindu-se cu părțile aeriene
ale plantelor, preferând cerealele, plantele care
alcătuiesc pajiștile, tuberculiferele și rădăcinoasele.
Dintre cereale, porumbul este cel mai afectat. În perioada răsăririi plantelor și primele faze de vegetație,
larvele atacă boabele pe cale de germinare sau
rădăcinile abia formate.
La rădăcinoase și tuberculifere, viermele sârmă produce galerii în interiorul acestora și se instalează microorganisme patogene care duc la alterarea acestora.
Pentru prevenire se recomandă arătura de toamnă
cât mai adâncă, cultivarea de plante mai puțin atacate
de viermele sârmă (mazăre, fasole, linte, bob, rapiță,
muștar, coriandru etc.).
Combatere

de tipuri de sol, dar condiții optime
de dezvoltare au în solurile umede și
grele. A nu se confunda cu alte insecte din sol cu aspect cilindric, dar
cu multe, foarte multe picioare
(miriapozi), viermii sârmă nu au
picioare. Lăsarea pârloagă a terenului favorizează puternic înmulțirea
viermilor sârmă. Sunt răspândiți pe
tot globul.
Adulții prezintă corpul alungit, îngustat posterior,
de culoare brun-roșcat până la brun-negricioasă, 7-11
mm lungime. Posternul prezintă o prelungire ca un
pinten, care pătrunde într-o cavitate a mezosternului.
Cu ajutorul acestui dispozitiv, insectele adulte
ajunse într-o poziție nefavorabilă de mers, revin la
poziția inițială executând un salt energic, având loc și
un pocnet caracteristic, de unde și denumirea de
„gândaci pocnitori”.
Oul este oval, de 0,5 mm lungime, de culoare

Combaterea chimică nu este disponibilă sută la sută
în momentul actual, se recomandă dezinfecția solului
înainte de plantare, cu:
Actara 25 WG - 0,05% (250 grame/100 mp de
grădină), îmbăierea semințelor într-o soluție de Actara
cu apă (6g/10 l apă) și a planelor.
Nemathorin 10 G (15 kg/ha) este o altă soluție, dar
cu o tehnologie mai greu de aplicat fiind necesară încorporarea în sol la o adâncime de 15-20 cm.
Force 1,5 G omoară insectele prin acţiune de vapori, stomacală şi de contact şi nu este sistemic în interiorul plantei. De asemenea, oferă şoc rapid şi
control de lungă durată.
Proprietăţile antihrănire şi repelente extind efectul
biologic împotriva unor dăunători. Prin acţiunea unică
de vaporizare, Force 1,5 G pătrunde în sol şi străpunge
cuticula insectei, distrugând legăturile nervoase,
cauzând încetarea hrănirii şi implicit moartea. Efectul
puternic repelent oferă protecţie de lungă durată
tinerelor plăntuţe.
Teflutrinul nu acţionează sistemic în plante şi nu
este mobil în sol.

Mica publicitate

Vând boia de casă, calitate foarte bună,
cu 70 lei/kg. Tel: 0745-474.123 sau 0740994.593.
Electrician, execut instalații electrice de
la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branșare etc. Tel: 0721-411.895.
Vând Paulownia. Tel: 0722-768.460.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.
Vând vană de baie cu suport, preț 100
lei. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
Vând televizor color, preț 100 de lei.

Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
VÂND ŢUICĂ 40 GRADE, 15 LEI/L.
VÂND VIN, 6 LEI/L. TEL: 0727-357.445;
0256-378.902
Vând până la 500 de oi țurcane. Județ
Caraș Severin, localitatea Gherteniș.
Informații la telefon: 0740-659.338
Vând vană cu hidromasaj, preț 200 de
euro. Telefon: 0256-378.635.
Căutăm, în Becicherecu Mic, găzduire
pentru doi câini de talie mică (8 kg), pentru
perioada concediului, contra cost sau pe
bază de reciprocitate. Telefon: 0745541.550

Societate producătoare de tâmplărie PVC

ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213 și 0256472912

55

Execut lucrări de
topografie şi cadastru:
PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri,
apartamentări, ridicări
topografice etc.
Persoană fizică autorizată
categoria B, ing.
Valentina Gherasim
Nr. tel.: 0749432605

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

Starea civilă

Şi-au unit destinele
Paul-Cosmin Șulic cu Andreea-Bettina Damian
Giuliano Pilati cu Mariana Cojocaru
Casă de piatră!

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea Bisericii
Ortodoxe) comercializează concentrat
păsări/purcei/iepuri/miei, pui găină/rață/curcă/gâscă, îngrășăminte, insecticide,
erbicide, fungicide, tratamente semințe,
semințe legume și flori, cereale, folie
solar și tip agril, instalații de irigat, unelte
agricole etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile
Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă consul-

tanță agricolă și plan de tratamente.
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport
gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

În ultima vreme au plecat dintre noi

Migra Rudolf (86 de ani), Hainagiu Maria (86 de ani),
Pasculie Ecaterina (95 de ani), Gabor Benonii (66 de ani),
Győrgy Iosif (80 de ani), Zamfir Mihai (80 de ani)

Dumnezeu să le odihnească în pace!
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Fortuna Becicherecu Mic
se impune în derby-ul timișean
cu CFR Timișoara

Victorie pe ultima sută de metri la Gara Mare pentru fetele
antrenate de Florin Pădurean

Echipa de fotbal femin Fortuna Becicherecu
Mic a reușit surpriza actualului sezon al Superligii, primul eșalon de fotbal femin al țării. Jucătoarele pregătite de Florin Pădurean s-au
impus în derby-ul timișean cu CFR Timișoara,
chiar pe terenul de la Gara Mare, în ultimele
secvențe ale partidei. CFR este a doua clasată
din Superligă, iar Fortuna Becicherecu Mic este
penultima clasată între cele zece competitoare.
Contrar așteptărilor, oaspetele, întărite în ultimul timp chiar cu două dintre cele mai importante jucătoare ale gazdelor, golgheterul all-time
al echipei, Larisa Sîrbovan, și căpitanul Mihaela
Durlă, au reușit să răstoarne calculul hârtiei și să
învingă cu 2-1.
Meciul, din punct de vedere tehnico-tactic, a
fost mult sub așteptări, dar s-a compensat cu ambiția și determinarea fetelor de a tranșa derby-ul de Timiș.
Fortuna a deschis scorul în minutul 20, când după o
acțiune obișnuită, în viteză, a Larisei Sîrbovan, aceasta a
pasat perfect pentru Mariana Voinea, care a marcat cu
poarta goală. La cealaltă poartă, Adelina Ion a avut o șansă
importantă de a egala, dar portarul Mihaela Durla – care a
făcut un meci mare – a scos în corner.
În partea secundă, ceferistele au fost mult mai active,
jocul disputându-se mai mult în jumătatea oaspetelor. Cu
gemenele Voica prezente bine în partidă, gazdele au arătat
că pot întoarce scorul. În minutul 76 Manuela Voica a
transformat imperial o lovitură liberă de la 20 de metri,
obținând 3 minute mai târziu și un penalty, ratat de Claudia Bistrian, acesta fiind și momentul psihologic al partidei.
În prelungiri, când toată lumea părea mulțumită de remiză, Cristina Linul a prins un lob excelent de la peste 25
de metri, care a păcălit-o pe Georgia Darle, astfel că vizitatoarele s-au impus și au obținut o victorie mare, cea mai
importantă a lor din întreaga istorie a clubului.
CFR Timisoara: Georgiana Darle – Lidia Suvet, Claudia
Bistrian, Mihaela Molnar, Denisa Heisu, Alice Cociuba,
Manuela Voica, Elena Obrad, Adelina Ion, Ionela Voica,
Maria Neacșu. Au mai jucat: Nikoleta Kurja, Larisa Grigore, Sabina Scurtu. Antrenor: Florin Bugar Fortuna Becicherecu Mic: Mihaela Durlă – Maria Jurj, Camelia Crișan,

AS Fortuna își
continuă parcursul
de metronom

Echipa de fotbal AS Fortuna Becicherecu Mic își continuă marșul triumfal
prin seria I a Campionatului Județean de
fotbal. În prima etapă a returului AS Fortuna s-a impus cu scorul de 9-0 în deplasare, la AS Unirea Grabaț. Cu acest
rezultat, Fortuna are maximum de
puncte, 48, ca urmare a celor 16 partide
fără înfrângere înregistrate până acum.
Un alt record greu de egalat este faptul că
până în acest moment Fortuna nu a primit nici măcar un singur gol din partea
adversarelor.
În etapa a XVII-a, AS Fortuna Becicherecu Mic va evolua pe propriul teren,
în 24 martie, de la ora 11, împotriva echipei AS Carani, ocupanta locului secund
în serie, cu 34 de puncte. (A.B.)

Întâlnire cu
aromă de ceai

Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” a avut onoarea de a fi gazda unui
eveniment care a adus împreună dascăli
din zece școli din județ, eveniment
desfășurat în cadrul activităților aflate în
Calendarul Cercurilor Pedagogice la nivelul ISJ Timiș.

Oana Stoianov, Florina Abrudan, Cristina Linul, Monica
Tomesc, Cristina Costa, Cristina Sucisa, Larisa Sîrbovan,
Mariana Voinea. Antrenor: Florin Pădurean. (A.B.)

Activitate bogată la Grădiniță

Preșcolarii de la Grădinița din comuna Becicherecu Mic au avut activități bogate în ultima
perioadă. Buburuzele de la Grupa Mică (prof.
înv, preșcolar Alina Stan) tocmai l-au sărbătorit
pe colegul lor Patrick, cu prilejul zilei de naștere.
În schimb, Grupa Mijlocie (prof. înv. preșcolar
Iuliana Polhac) și Grupa Mare (prof. înv.
preșcolar Marinela Ghibu) se pregăteau să
întâmpine iepurașul de Paști. (V.T.)

„Cafeneaua Internațională”, activitate
desfășurată de doamna învățătoare a clasei a II-a, Alina Vladu, s-a dorit a fi un
exemplu de bună practică în abordarea
rezolvării conflictelor la nivelul clasei de
elevi. Sub motto-ul „Un ceai și-o vorbă
bună/Ne vor aduce împreună”, activitatea a încercat să demonstreze efectul pozitiv al discuțiilor „la un ceai” asupra
elevilor. Doamnele învățătoare participante la acest periplu internațional al
ceaiului au aflat noi metode prin care pot
aplana conflictele ivite.
Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul
Primăriei și Consiliului Local ale comunei, al doamnei director Delia Cian, al
Postului de Poliție, al doamnei referent
Marinela Bobeș, care a găzduit evenimentul în cadrul Muzeului „Dimitrie
Țichindeal”, și, nu în ultimul rând, al
părinților clasei a II-a. Echipa sudată pe
care o formează învățătoarele școlii noastre face posibil ca astfel de activități să
ridice prestigiul școlii și implicit al
comunei.
Prof. Daniela TĂMAȘ

