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Exemplu de bună gospodărire

Autoritățile locale din comuna Becicherecu Mic au
alocat aproximativ 120.000 de euro pentru schimbarea
totală a curții Primăriei. Astfel, vechile anexe au
dispărut, locul lor fiind luat de construcții moderne și,
lucrul cel mai important, funcționale. Aici s-a amenajat un garaj pentru mașinile de pompieri ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, un spațiu
pentru parcarea tractorului și buldoexcavatorului și se
vor amenaja spații pentru o nouă sală de ședințe a
Consiliului Local și o arhivă.
Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim ne-a dat detalii despre investiția realizată de Primărie: „Această
investiție era necesară. Iarna ne chinuiam să pornim
tractorul, din cauză că îngheța motorul; la fel, buldoexcavatorul nu pornea din cauza frigului, lângă
mașina de pompieri țineam radiatoare și suflante pentru a ține motorul cald și mașina să fie funcțională în
caz de nevoie. Așadar, am făcut un grup SVSU, iar
acum s-a votat în Consiliul Local investiția pentru sala
de ședințe și arhivă. În urma reorganizării
administrației, s-au înființat noi birouri și, astfel, era
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nevoie de o nouă sală de ședințe, cea veche fiind
transformată în birouri pentru noii noștri colegi. De
asemenea, era nevoie și de un spațiu pentru noua
arhivă, deoarece până acum documentele erau depozitate în condiții improprii. Acest lucru se va rezolva
prin amenajarea noului spațiu. În plus, vechile clădiri
din curtea Primăriei erau mai vechi de o sută de ani,
au devenit nefuncționale și era logic să le înlocuim cu
altele. De asemenea, am amenajat în fața noilor
construcții și o parcare destinată angajaților Primăriei.
S-a lucrat pe mai mulți ani, am făcut lucrările pe
rând, am lucrat și în regie proprie. În paralel cu celelalte proiecte ale Primăriei, fie că vorbim de
infrastructură sau de noul cămin cultural, am reușit să
îl ducem aproape de finalizare și pe acesta. Modul
cum am lucrat poate fi un exemplu și pentru cetățenii
comunei.
Ca să dau un exemplu, am luat totul pe rând, așa
cum, de pildă, într-o gospodărie astăzi izolezi o
clădire, apoi o zugrăvești și așa mai departe”.
A. BORBELY

Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Donație de rechizite
din partea Bisericii
Ortodoxe Române

REFERENDUM 2018 Școala mare
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Și în acest an, la două zile după începerea
anului școlar 2018-2019, părintele paroh Ioan
Jurji a donat Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal” rechizite școlare. Donația a fost
făcută în numele Bisericii Ortodoxe Române
din Becicherecu Mic, cu scopul de a stimula
elevii să învețe și să aibă rezultate mai bune la
învățătură.
Cărțile au fost predate doamnei directoare
prof. Delia Cian și doamnei profesoare de
religie Lăcrimioara Tecar, în prezența preotului paroh Ioan Jurji și a viceprimarului comunei, Adrian-Silviu Gherasim, care este și
membru al Consiliului Parohial Becicherecu
Mic. (A.B.)

A trecut ceva vreme de când nu am mai avut o intervenție publică, însă profit de faptul că în viitorul foarte apropiat cetățenii
României, și implicit cetățenii din Becicherecu Mic, sunt
chemați la vot pentru a-și exprima opțiunea în cadrul referendumului de revizuire a Constituției României.
Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 743/2018, privind aprobarea
Programului calendaristic al referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei, consultarea cetățenilor va avea loc în perioada 6-7 octombrie 2018. Spre deosebire de alte tururi de
scrutin, cetățenii cu drept de vot vor avea la dispoziție două zile
să își exprime opțiunea în intervalul orar 7-21.
Întrebarea de pe buletinul de vot este formulată în conformitate cu prevederile art. 7, alineatul 1 din Legea nr. 3/2000,
privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu
modificările și completările ulterioare, și va avea următoarea
formulă: „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a
Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?”.
Deși în data de 18.09.2018 s-a dat startul campaniei electorale
pentru promovarea referendumului, doresc să vă aduc la
cunoștință forma aprobată de Parlament prin Legea de revizuire
a Constituției României publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 798 din 18 septembrie 2018 cu următorul conținut:
Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul I
Alineatul (1) al articolului 48 din Constituţia României,
revizuită prin Legea nr. 429/2003, aprobată prin referendumul
naţional organizat în zilele de 18-19 octombrie 2003 şi
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767
din 31 octombrie 2003, se modifică şi va avea următorul
cuprins: Articolul 48 Familia (1) Familia se întemeiază pe
căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe
egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de
a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI
- continuare în pagina 5 -

Stimați cetățeni,

O clădire frumoasă, mare,
cu o poartă verde, impozantă.
Un om cărunt stă la intrare,
purtând sub braț o geantă.
Urc treaptă după treaptă
spre coridoru-ți lung.
Prin vorbe..., parcă-n șoaptă,
frumoase amintiri m-ajung.
Aud un strigăt de copil,
... un dascăl, o înștiințare.
Spre clasă mă îndrept tiptil;
sunt iar elev la școala mare.

Trec pragul unei uși de lemn,
abrupt încetinește pasul.
Lipsesc bănci, colegi... un semn;
cât de mult „trecuse ceasul”.
Revăd lucruri, poze de demult,
mergând din clasă în clasă.
Bătaia inimii o ascult
și simt că am ajuns acasă.
Tu, școala mea, rămâi cu bine!
Mult mă bucură destinul tău,
după atâția ani de zile,
îmbătrânind, ai devenit muzeu.
Niki SCHMIDT
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N a ș t e re a M a i c ii Do m nu l u i,
ro d u l c e l m a i c u r at a l u m a n it ă ț i i
Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea”. În ce sens
poate fi legată persoana Maicii Domnului de imaginea scării? Ar fi două simbolisme. Pe de o parte, coborârea lui Dumnezeu pe pământ la oameni, adică
naşterea lui Hristos se înfăptuieşte prin intermediul
Fecioarei, iar pe de altă parte, prin Maria cunoaştem
destinul omenirii, acela de a-L purta pe Dumnezeu în
suflet prin credinţă, dar şi în trup, prin Euharistie.
Primul între proorocii mari, Isaia, vorbeşte în cartea sa, la capitolul 11, versetul 1, de „toiagul din rădăcina lui Iesei”, din care va răsări o floare. Acest
toiag simbolizează, conform Sfinţilor Părinţi, persoana Fecioarei Maria. Ea este „toiagul” prin care
Marele Păstor duce turma cuvântătoare la păşuni veşnice, „toiagul” care, rezemată pe el fiind firea noastră,
leapădă vechimea şi bătrâneţea neputincioasă, păşind
uşor spre cer.

Naşterea Maicii Domnului este primul praznic din
Anul bisericesc, care a început la 1 septembrie. În
această primă lună serbăm, prin naşterea Fecioarei,
rechemarea şi replăsmuirea noastră în har, schimbarea celor trecătoare ale Legii cu cele dăinuitoare, înlocuirea literei cu Duhul şi a umbrei cu realitatea.
Cântările acestei sărbători vestesc bucuria că „iată,
cămara Luminii şi Cartea Cuvântului vieţii din pântece sterp a ieşit şi ceea ce s-a născut uşă către Răsărit
aşteaptă intrarea Preotului celui Mare”.
După cum spunea un teolog român contemporan,
cu excepţia lui Hristos, doar două persoane din istoria
Noului Testament au biografia trasată înainte de naşterea lor. Acestea sunt: Fecioara Maria şi Ioan Botezătorul. Proorociile cu privire la viaţa, la misiunea
lor, preced cu mult timp apariţia acestora în istoria
mântuirii omenirii. În Vechiul Testament, majoritatea
profeţiilor mesianice sunt în mod direct sau indirect
proorocii care vorbesc şi despre Fecioara Maria.

Prefigurările Fecioarei din
Legea Veche

Întâia profeţie mesianică din Vechiul Legământ
care conţine în sine prima anunţare a mântuirii, mărturisind atât despre „sămânţa femeii”, adică Fiul
Omului, cât şi despre femeia a cărei sămânţă (Hristos) va birui pe cel rău, este din cartea Facerii 3, 15.
Acesta este textul pe baza căruia Sfinţii Părinţi vor
dezvolta o paralelă între prima Evă, prin care a venit
ispita căderii, şi a doua Evă, Maica Domnului, prin
care a venit Răscumpărătorul neamului omenesc.
Un alt simbol care vorbeşte despre persoana Maicii Domnului este „scara lui Iacov”, întâlnită în Facerea 28, 12: „Şi a visat, parcă era o scară sprijinită
pe pământ, iar cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui

Tâlcuirea numelui Mariei

Preacinstitul nume al Mariei în chip armonios s-a
dat Născătoarei de Dumnezeu, Pururea Fecioarei,
după cum zice şi Fericitul Ieronim, potrivit cu preştiinţa şi sfatul lui Dumnezeu, după cum era mai înainte
hotărât să se nască Maica Lui. Numele Maria, care a
fost menit să slujească tainei Întrupării iconomice a
lui Dumnezeu Cuvântul, adună în sine atotputernicia,
înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. Provenind
din ebraicul „Aia”, Maria se tâlcuieşte „Doamna”, fiindcă ea domneşte şi stăpâneşte peste toate zidirile
cereşti şi pământeşti, ca Maică a lui Dumnezeu,
având desăvârşită putere. În al doilea rând, cuvântul
Maria se tâlcuieşte „luminare”, după Sfântul Grigorie
al Neocezareii, care zice: „Căci Maria, cea aleasă, se
tâlcuieşte luminare”, de vreme ce etimologia îşi are
izvorul în lumina cea curată şi este, precum zice Împăratul Solomon, „strălucirea luminii veşnice”, ca
desăvârşire a înţelepciunii. În ultimul rând, Maria înseamnă şi „mare”, conform interpretării pe care o
face Sfântul Ambrozie.
Maria este simbolul bunătăţii şi al harului lui Dumnezeu, pe care le posedă Născătoarea de Dumnezeu.
Astfel, Maria a primit puterea de la Tatăl, ca fiică a
Lui, ca să săvârşească pe pământ ca Maică ceea ce
Dumnezeu săvârşeşte în cer ca Tată; a luat înţelepciunea de la Fiul, ca Maică a Lui, ca să găsească calea
de a împăca cerul cu pământul, pe Dumnezeu cu
omul. A luat şi bunătatea, şi harul de la Duhul Sfânt,
ca mireasă a Lui, ca să împartă tuturor creaturilor, cereşti şi pământeşti, darurile şi harurile ei duhovniceşti.

Naşterea din părinţi sterpi

„De ce Fecioara s-a născut dintr-o femeie stearpă,
se întreabă, în cuvântul său, Sfântul Ioan Damaschin?
Fiindcă trebuia ca singurul lucru nou sub soare, în-

cepătura minunilor, să fie preîntâmpinat de minuni
şi, încet-încet, din cele mai smerite să se nască cele
mai mari. Dar ar mai fi un lucru. Prin naşterea Mariei
firea s-a biruit prin har şi a rămas supusă, necutezând
să o ia înainte. Pentru că, de vreme ce Fecioara urma
să se nască din Ana, firea n-a îndrăznit să mai ia
înainte vlăstarul harului, ci a aşteptat neroditoare,
până când harul a înflorit rodul”.
Ioachim, tatăl Sfintei Fecioare, provenea din casa
lui David, şi Ana, din cea a lui Aaron, aşadar erau de
spiţă împărătească şi din neam preoţesc. Cu toate
acestea, lipsa copiilor îi supunea ocărilor venite din
partea oamenilor, pentru că, în societatea iudaică, familiile sterpe erau socotite a nu avea binecuvântarea
dumnezeiască. După rugăciuni îndelungi, celor doi
drepţi li s-a dăruit o pruncă, care, după cuvântul îngerului adresat Anei, „va fi vestitoarea bucuriei, prin
ea făcându-se mântuirea lumii întregi”. De ce păreau
iudeii Ioachim şi Ana a fi vrednici de reproş potrivit
Legii? Fiindcă nu era dată încă nădejdea nemuririi,
spune Sfântul Nicolae Cabasila, adică Hristos, Mesia,
nu venise. Poporul ales aştepta cu nerăbdare naşterea
celui proorocit şi orice familie care nu avea încă copii
întârzia ivirea Izbăvitorului. Odată cu naşterea
Mariei, care, prin zămislirea ei întru feciorie, a dăruit
lumii Veşnicia, obligaţia de a aduce pe lume copii şi
oprobiul adus celor care nu procreau s-au ridicat.

Maria, jertfa de curăţire a
umanităţii înainte de răstignirea
lui Hristos

Opera Întrupării Cuvântului este nu doar lucrarea
Sfintei Treimi, ci şi rodul voinţei şi credinţei Mariei.
Superioritatea Mariei în plan uman este reclamată de
faptul că Fiul lui Dumnezeu nu-Şi putea alege drept
mamă decât pe cel mai bun dintre toţi oamenii, cel în
care să se vadă scopul pentru care a creat Dumnezeu
natura umană, anume ca să existe un om capabil să
slujească gândului dumnezeiesc, acela de a face posibilă Întruparea.
Pentru ca Dumnezeu să poată mântui omenirea era
nevoie de o persoană în care dreptatea şi curăţia să
fie prezente la un nivel care să permită Întruparea.
Dumnezeu, ca şi îngerul, nu vine unde este răutate,
unde este păcat sau necredinţă. Pe toate Fecioara lea adunat în sine, făcându-se pentru noi ispăşire şi
sfinţire şi curăţie. Copila Maria este jertfa de curăţire
a umanităţii înainte ca marea jertfă a lui Hristos pe
Cruce să ne împace desăvârşit cu Tatăl.
De aceea, se cuvine să-i aducem Mamei lui Dumnezeu ca dar de naşterea ei lucrarea virtuţilor. Să nu
fim sterpi la suflet şi neroditori la inimă, ci să imităm
fapta celeia ce s-a născut, care a primit în sine pe
Hristos, Cuvântul.

Î n ă lț a re a S f in t e i C ru c i

Biserica Ortodoxă prăznuiește, pe 14 septembrie,
Înălțarea Sfintei Cruci, una dintre cele mai vechi sărbători creștine. Spre deosebire de alte praznice
împărătești, Înălțarea Sfintei Cruci se serbează cu
post, pentru că ea ne aduce aminte de Patimile și
Moartea Mântuitorului.
Crucea pe care Mântuitorul Hristos a fost răstignit
este pentru creștini obiectul unei cinstiri deosebite.
Cultul Sfintei Cruci s-a dezvoltat mai ales după descoperirea ei la Ierusalim, în anul 326, de către Sfânta
Elena, mama Împăratului Constantin cel Mare.
Ierusalimul, după patimile Mântuitorului și după
Înălțarea la cer, a cunoscut o serie întreagă de evenimente istorice, care au fost tragice pentru locuitori.
Ierusalimul a fost distrus și s-a tras cu plugul peste
Templu și peste ceea ce a mai rămas după distrugerea

de către romani, în anul 70. Probabil că atunci au fost
distruse și crucile care au căzut în prapastia de la poalele stâncii acestui munte, nu foarte înalt, Golgota,
unde a fost răstignit Mântuitorul. Acolo a mers Sfânta
Elena și a făcut cercetări arheologice. Se păstrează
astăzi la Ierusalim locul unde s-a descoperit Sfânta
Cruce. Este un fel de grotă și chiar se spune că aici a
stat Sfânta Elena și a supravegheat lucrările. Au fost
descoperite cele trei cruci pe care au fost răstigniți
Mântuitorul Hristos și cei doi tâlhari. Nu s-a știut care
dintre ele este Crucea Mântuitorului Hristos și,
atunci, Sfânta Elena și episcopul de atunci al Ierusalimului, Macarie, au socotit că este bine să aducă trupul unui evreu bolnav care să fie atins de cele trei
cruci. Într-adevăr, un tânăr care era foarte grav bolnav
a fost atins de cele trei cruci, iar când s-a atins de Cru-

Augustin PĂUNOIU (Sursa: ziarullumina.ro)

cea Mântuitorului, el s-a
facut sănătos, și atunci
s-a stabilit că această cruce
este cea pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. La 14 septembrie 335,
la Ierusalim, Sfânta Cruce a
fost înălțată pentru prima
dată în fața credincioșilor,
moment ce a avut loc la
Biserica „Învierea Domnului”, ridicată de Împăratul
Constantin cel Mare. De la evenimentul de la 14 septembrie 335 vine și numele sărbătorii de astăzi:
„Înălțarea Sfintei Cruci”. De-a lungul timpului, însă,
Sfânta Cruce a fost fragmentată în diverse împrejurări, părți din lemnul sfânt ajungând în diferite locuri.
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Programul colectării deșeurilor
reziduale și reciclabile

STOP ACCIDENTELOR RUTIERE,
VIAȚA ARE PRIORITATE!!! (2)

Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului
faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către
examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de
circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea locului sau de a şterge
urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii
uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de
cercetare la faţa locului.
(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală necesară
şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau înregistrare
a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la locul
accidentului;
c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar
după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de competenţă
s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul la
cea mai apropiată unitate de poliţie.
Art. 339
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora, fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare participanţii la trafic
ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amendă.
(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile
publice se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează sau împiedică
circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se aduce atingere
dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.
(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care
transportă produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau
cu amendă.
Art. 340
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori inspecţie
tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au asemenea atribuţii, dacă
din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile publice,
se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulaţie care a
avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor persoane,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă, limitele speciale
ale pedepsei se reduc cu o treime.
4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident,
fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă.
Agent șef adjunct de poliție Alin CÎRNARIU

Din agenda Consiliului
Local Becicherecu Mic
Hotărârea nr. 104 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea achiziționării imobilului intravilan – teren
și construcție – înscris în CF nr. 402861, nr. cad. 426 – 427/1/1/1,
cu suprafața de 677 mp pentru prețul total de 83.547 lei;
Hotărârea nr. 105 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea proiectului local de investiţii „Amenajare
interioară și dotare sală de ședințe multifuncțională și arhivă locală
la sediul comunei Becicherecu Mic”;
Hotărârea nr. 106 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea proiectului local de investiţii „Împrejmuire
parc central pentru activități de agrement și recreere”;
Hotărârea nr. 107 din 20 septembrie 2018
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic cu suma de 915,02 mii lei – venituri şi cheltuieli –
pe trimestrul III și trimestrul IV anul 2018;
Hotărârea nr. 108 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2 mp din imobilul
intravilan înscris în CF nr. 401474, nr. cad. 401474 – C1 Becicherecu Mic, cu suprafaţa totală de 365 mp, către CEC Bank SA,
pe o perioadă de 2 ani, pentru o chirie anuală de 1.475 lei;
Hotărârea nr. 109 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea alipirii terenului intravilan înscris în CF nr.
403707, nr. cad. 403707 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 412
mp şi a terenului intravilan înscris în CF nr. 403692, nr. cad.
403692, cu suprafaţa de 282 mp, într-un lot cu suprafaţa de 694
mp;
Hotărârea nr. 110 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea dezlipirii terenului intravilan înscris în CF
nr. 404326, nr. cad. 404326 Becicherecu Mic având destinaţia de
folosinţă „arabil”, cu suprafaţa totală de 389 mp în două loturi;
Hotărârea nr. 111 din 24 septembrie 2018
privind aprobarea alipirii terenului extravilan înscris în CF nr.
401225, nr. cad. 401225 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 6.112
mp, cu terenul extravilan înscris în CF nr. 401226, nr. cad. 401226,
cu suprafața de 3.707 mp şi cu terenul extravilan înscris în CF nr.
401227, nr. cad. 401227, cu suprafaţa de 3.565 mp, într-un lot cu
suprafaţa de 13.384 mp;
Hotărârea nr. 112 din 24 septembrie 2018
privind înscrierea în Cartea Funciară a 11 imobile extravilane;
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A s un a t p r im ul c l op o ț e l a l an ul u i
ș c o l ar 2 01 8 - 2 0 1 9 l a Șc o a la G i m n az i a lă
„ Di m i t r i e Ț i c h in d e al ”

Primul clinchet al clopoțelului a răsunat și la
Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” în
dimineața zilei de 10 septembrie. Emoționați peste
măsură, elevii școlii - de la cei din clasa pregătitoare,
„bobocii”, și până la cei de clasa a VIII-a - au așteptat
cu nerăbdare să reînceapă cursurile.
Directoarea Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal”, prof. Delia Cian, a fost gazda ceremoniei de deschidere a noului an școlar. După intonarea
imnului de stat al României, „Deșteaptă-te, române!”,
părintele paroh al Bisericii Ortodoxe Române din
Becicherecu Mic, preotul Ioan Jurji, a spus o rugăciune împreună cu elevii, dascălii, părinții și bunicii
prezenți.
Prof. Delia Cian s-a adresat apoi asistenței: „Dragi
elevi, dragi părinți, dragi colegi, stimați invitați,
prima zi de școală este una emoționantă pentru noi
toți. Ca de fiecare dată în prima zi a anului școlar,
școala noastră vă așteaptă cu sălile de clasă curate,
luminoase, cu manualele pe bancă. Oamenii școlii
noastre vă așteaptă cu brațele deschise, cu inimile
deschise, atât pe dumneavoastră, dragi părinți, cât și
pe elevii noștri.
Așa cum spuneam, avem o școală frumoasă și
aceasta datorită, în primul rând, implicării
autorităților locale, Consiliului Local, a domnului
viceprimar Adrian-Silviu Gherasim și domnului
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei. Vă
mulțumesc, domnule viceprimar, pentru că se vede
cât de importantă este această zi pentru dumneavoastră. Sunteți alături de noi, ca și o parte dintre consilierii locali, cărora le mulțumesc că sunt aici.
Mă adresez dumneavoastră, dragi părinți. Vreau ca
și în acest an să vă implicați alături de noi, cadrele
didactice, să sprijiniți copiii.
Orice problemă aveți, știți foarte bine că nu
rămâne nerezolvată, atât timp cât ea este transmisă
cadrelor didactice și, ulterior, mie. Niciodată nu am
închis ușa nimănui, nici eu, nici colegii mei.
Vă doresc multă sănătate și putere și în acest an
școlar. Să vă apreciați copiii, pentru că sunt deosebiți.
Mă adresez, în cele ce urmează, elevilor. Le transmit să-și asculte părinții și profesorii. Atât părinții,
cât și profesorii contribuie cel mai mult la educația
lor.
Colegilor mei, dascălii acestei școli, oameni de un
înalt profesionalism, care și-au făcut datoria - și dovadă sunt rezultatele la Evaluarea Națională și la concursurile la care elevii școlii noastre au participat -,
le doresc multă putere de muncă, sănătate și îi încurajez să se implice în continuare așa cum au făcut-o
și până acum.
Le mulțumesc tuturor celor prezenți și, în nume
personal și în numele școlii, domnului primar pentru
tot ceea ce face ca școala noastră să arate așa cum
este.
Mulțumesc și cabinetului medical cu care avem
parteneriat, reprezentat de doamna Raluca, pentru
colaborarea pe care am avut-o și pe care o vom avea
și în acest an școlar.
Corpul de cadre didactice de la școala noastră a
rămas, în marea majoritate, același. A plecat domnul
profesor de sport Macovei și a venit în locul său un
domn... Marcel Macovei”.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, i-a salutat și el pe cei prezenți la
deschiderea festivă a anului școlar 2018-2019: „Dragi
părinți, elevi și cadre didactice, în acest an sărbătorim
Centenarul Marii Uniri, un eveniment foarte important pentru noi ca națiune.
Alături de școală și biserică, suntem implicați

într-o serie de proiecte și activități culturale pentru a
marca acest moment.
Pentru că avem o toamnă lungă și plăcută, profesorii pot organiza cele două excursii pentru copiii
premianți. Mai derulăm proiectul «Primar pentru o
zi», început cu șase ani în urmă, dedicat tot elevilor
cu rezultate bune la învățătură.
În rest, vă spun că am făcut tot ce ne-a stat în
putință, mie și domnului viceprimar, pentru școală.
Elevii și părinții cred că au observat acest lucru
astăzi, la începerea anului școlar.
Le mulțumesc doamnei directoare și cadrelor didactice pentru ceea ce fac pentru tânăra generație din
comuna noastră.
Vă urez tuturor multă putere de muncă și să luați
cât mai multe premii!”.
Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul comunei
Becicherecu Mic, le-a adresat și el câteva gânduri
celor prezenți: „Anul acesta, pentru mine, emoțiile
sunt duble, pentru că în clasa pregătitoare a pășit și
fiica mea Alexandra. Vă urez bun venit, în nume
personal și în numele administrației publice, la
deschiderea anului școlar 2018-2019.
Voi, copii, începând de la clasa pregătitoare și până
la clasa a VIII-a, trebuie să conștientizați că sunteți
aici pentru a învăța și pentru a vă pregăti pentru viitor.
Peste ani, noi toți trebuie să ne bucurăm de faptul că
elevii de astăzi și-au depășit condiția. Cum ne pregătim, așa vom avea pe viitor.
De aceea, este important ca noi toți - părinți, elevi,
dascăli, autorități locale - să conștientizăm acest
lucru. Copiii din ziua de astăzi au acces la o sumedenie de lucruri, însă școala trebuie să fie întotdeauna
pe primul loc.
Vreau să o contrazic pe doamna directoare și să
spun că eu am fost doar un intermediar între
administrația publică locală și școală.
Le mulțumesc colegilor mei din Primărie, mai ales
celor care muncesc în teren, pentru sprijinul pe care
mi l-au acordat.
Succes tuturor în noul an școlar!”.
Anton BORBELY

Apariție editorială aparte, în anul
Centenarului - Lazăr Pomorișaț,
„Stemele județelor, România Mare, 1926” (1)

Pentru a marca anul Centenarului Marii
Uniri de la 1918, Lazăr Pomorișaț a lucrat, timp
de 12 ani, la un studiu privind stemele județelor
României din anul 1926, când s-a aplicat Legea
Administrativă. „Stemele județelor, România
Mare, 1926” este o lucrare deosebit de interesantă, care este în lucru și va vedea, cât de curând,
lumina tiparului. Prezentăm, începând cu acest
număr al ziarului local, în episoade, lucrarea
domnului Pomorișaț.
1. Marca judeţului Alba

Judeţ în Transilvania, capitala
Alba Iulia. Suprafaţă 3.646 km2,
214.962 locuitori (1920) are 7
plăși, 4 comune urbane, 140 comune rurale (1926), circumscripţia Curţii de Apel din Cluj; are 4
şcoale primare urbane şi 165 rurale, o cooperativă pentru exploa-

tarea de păduri.
Locuitorii sunt ortodocşi, uniţi, reformaţi şi luterani,
ei ţin de Mitropolia din Sibiu, de Episcopia din Cluj, de
Mitropolia unită din Blaj, de Episcopia unită din Lugoj,
de Episcopia reformată din Cluj şi de Episcopia luterană
din Sibiu.
2. Marca judeţului Arad

Judeţ în Crişana; capitala Arad.
Suprafaţa 6.005 km2, 242.371 locuitori (1923), are 10 plăşi, 1 comună urbană şi 195 comune rurale
(1925), face parte din circumscripţia Curţii de Apel din Timişoara. Are 19 şcoale primare
urbane şi 227 rurale; are 38 cooperative de producţie şi consum
şi 11 coop. exploatarea de păduri
(1928). Religios ţin de Eparhia Ortodoxă din Arad, de
Vicariatul Ortodox Sârb, de Eparhia Greco-Catolică din
Oradea şi Lugoj, de Episcopia Romano-Catolică din
Timişoara, de Superintendenţa Luterană din Arad şi de
Episcopia Reformată din Oradea.
3. Marca judeţului Argeş

Judeţ în Muntenia; capitala
Piteşti, suprafaţa 4.216 km2,
254.889 locuitori, are 10 plăşi, 2
comune urbane şi 175 comune
rurale, 12 parohii urbane, 174 parohii rurale, 346 biserici, 6 mănăstiri, ţine de eparhia Episcopiei
Argeşului cu reşedinţa în Curtea
de Argeş. Face parte din circumscripţia Curţii de Apel din Bucureşti. Are 391 şcoale primare, 70
de cooperative de producţie şi consum cu un capital de
4.399.000 lei, 28 coop. pentru exploatarea pădurilor, 12
bănci populare.
4. Stema judeţului Bacău

Judeţ în Moldova, capitala
Bacău, suprafaţa 4.410 km2,
242.316 locuitori (1915), 7
plăşi, 2 comune urbane, 76 rurale cu 452 cătune şi sate, ţine
de eparhia Episcopiei Romanului, are 262 şcoale primare, are
9 parohii urbane cu 11 filiale,
96 parohii rurale, cu 197 filiale;

223 biserici, 1 mănăstire, face parte din circumscripţia
Curţii de Apel din Iaşi. Are 17 cooperative de consum
şi desfacere cu un capital de 1.933.000 lei, cooperative
pentru exploatări de păduri cu un capital de 3.800.000 lei.
Unii istorici (Xenopol, V. A. Urechia) afirmă că în ţinutul Bacăului a fost un stat românesc înainte de întemeierea principatului Moldovei. Oraş capitala judeţului
Bacău pe malul drept al râului Bistriţa, 19.226 locuitori
(1915), are 6 biserici ortodoxe, 1 catolică, 1 armenească,
are un liceu înfiinţat în 1867şi o şcoală secundară de fete
înfiinţată în 1921. Este reşedinţa trib. jud., staţie C.F.R.
Bucureşti-Cernăuţi, două spitale, centru comercial important. Originea ar fi un mic târg întemeiat de un ungur,
Bako. În secolul XV a fost reşedinţă domnească. De la
întemeierea principatului Bacăul era hotarul dinspre
Ţara Românească, aici era şi vama.
5. Stema judeţului Bălţi

Judeţ în Basarabia, capitala
Bălţi, suprafaţa 5.260 km2,
372.012 locuitori (1922), are 7
plăşi,1 comună urbană, 77 comune rurale, cu 250 de sate, eparhia Hotinului, circumscripţia
Curţii de Apel din Cernăuţi, are
262 şcoale primare, 19 cooperative cu capital de 550.000 lei, sunt
în total 119 biserici ortodoxe, 5
temple israelite şi o biserică catolică. Oraş capitală judeţ
Bălţi, 22.000 locuitori (1922), staţia C. F. spre Rezina,
spre Vasile Lupu - Iaşi şi Chişinău; are un liceu de băieţi
înfiinţat în 1906, are o catedrală cu hramul Sfântul
Nicolae şi una cu Buna Vestire. Nu se ştie când a fost
întemeiat; în secolul al XV-lea a fost ars de tătari. Târg
în zilele de 2-5 ianuarie, 15-18 februarie.
6. Stema judeţului Bihor

Judeţ în Crişana, capitala la
Oradea; 7.897 km2, populaţia
513.868 locuitori (1923) are 14
plăşi, 3 comune urbane şi 416 comune rurale (1926), Curtea de
Apel din Oradea; are 408 şcoale
primare rurale şi 10 urbane
(1929); 32 cooperative de consum
şi desfacere şi 4 cooperative pentru exploatarea de păduri (1925),
staţie C. F., munţi în judeţ (Carpaţii Apuseni) având mai multe vârfuri importante: Vlădeasa 1850 m, Bihor 1850 m, Muntele Mare 1.827 m.
7. Stema judeţului Botoşani

Judeţ în Moldova, capitala
Botoşani; 3.077 km2, 206.853 locuitori (1915); 6 plăşi, 2 comune
urbane, 42 comune rurale cu 237
cătune şi sate; 14 parohii urbane,
90 rurale, 168 biserici, 2 mănăstiri,
face parte din eparhia Mitropoliei
Iaşi, Curtea de Apel din Iaşi. Are
202 + 13 şcoale primare, 26 cooperative de consum şi desfacere, 8
pentru exploatarea de păduri, 11 de producţie şi 20 cooperative (producţie) agricole. Acest judeţ nu figurează în lista
din 1809. Oraş capitală de judeţ, Botoşani, 32.972 locuitori
(1915) 13 biserici ortodoxe, 2 armene, 1 catolică, 2 lipoveneşti, 4 sinagogi mari, un liceu de băieţi „A. Liaurian” fondat în 1859 şi o şcoală secundară de fete fondată în 1887 şi
mai multe şcoli primare, are un spital, o staţie C.F. legătura
cu Vereşti pe linia Paşcani – Cernăuţi. Întemeierea oraşului,
în jur de 1400. Numele vine de la un boier, Botăş, care a
înfiinţat târgul.
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- continuare din pagina 1 Varianta actuală a definiției căsătoriei din
Constituția României este: Familia se
întemeiază pe căsătoria liber consimţită
între soţi, pe egalitatea acestora şi pe
dreptul şi îndatorirea părinţilor de a
asigura creşterea, educaţia şi instruirea
copiilor.
Prin urmare, modificarea propusă vizează
sintagma căsătoria liber consimțită între
soți, propunerea fiind căsătoria liber
consimțită între un bărbat și o femeie.
Nu este treaba mea să îmi exprim un
punct de vedere asupra acestei modificări,
singura mea rugăminte este să respectați
prevederile legislației penale în materie
electorală și să aveți în vedere faptul că
anumite fapte sunt incriminate și pedepsite
de Codul Penal român. Nu știm încă dacă
pentru acest referendum se va utiliza Sistemul Informatic de Monitorizare a
Prezenței la Vot (SIMPV) și prin urmare
cetățenii care se prezintă la urne nu pot fi
verificați în timp real dacă și-au mai exprimat votul la altă secție de votare.
Un ultim aspect pe care vreau să îl
punctez este legat de arondarea cetățenilor
la secțiile de votare. După cum bine știți, în
comuna Becicherecu Mic sunt două secții
de votare. Secția 312, care este la sediul
Grădiniței cu Program Prelungit – Calea Banatului, nr. 2, și Secția 313, care este la
sediul Bibliotecii Locale „Dimitrie
Țichindeal” Becicherecu Mic – str. Gării, nr.
1.
În data de 27.08.2018 primarul comunei
Becicherecu Mic a actualizat delimitarea
secțiilor de votare și astfel s-a modificat criteriul de arondare. Dacă înainte aveam delimitarea în ordinea alfabetică a numelor de
familie (de la litera A la litera K – secția 312
și de la litera L la litera Z – secția 313), începând cu 27 august 2018 delimitarea se va
face în funcție de adresa de domiciliu.
Astfel, la secția 312 – Grădiniță sunt
arondați cetățenii care au domiciliul pe
următoarele străzi: Calea Banatului, Calea
Timișoarei, Calea Dudeștilor, str. Bujorului,
str. Macului, str. Lacului, str. Liliacului, str.
Răsăritului, Intrarea Pescarilor, str. Fântânii,
str. Oarbă, str. Bisericii Românești, str. Zambilei, str. Crizantemei, str. Liniștei, str. Stufului, str. Izvorului, str. Sârbească, str.
Dimitrie Țichindeal, str. Lunei, str. Nucului,
str. Chertiz, str. Teiului, str. Nufărului, str.
Salcâmului, str. Islaz, str. Salciei, str. Morii,
str. Gladiolei, str. Freziei, str. Orhideei, str.
Brândușei, str. Anemonei, str. Ghiocelului,
str. Iasomiei și Splaiul Holdelor.
La secția 313 – Biblioteca Locală sunt
arondați cetățenii care au domiciliul pe
următoarele străzi: str. Trandafirului, str.
Crinului, str. Cireșului, str. Lăcrămioarelor,
str. Preot Lazăr Babeu, str. Bisericii Catolice, str. Duzilor, str. Berzelor, str. Gării,
Splaiul Amurgului, str. Agronomului, Intrarea Magnoliei, Intrarea Narcisei, str.
Crucii, str. Iris, str. Margaretei, str. Lalelelor,
str. Câmpului, Intrarea Digului, Intrarea
Parcului, str. Electronicii, str. Analog, str.
Energiei, str. Inovației, str. Industriei și str.
Tehnologiei.
Tot la secția 313 vor fi arondați și
cetățenii cu drept de vot care au adresele la
numerele vechi, și cei care au locuințele în
blocurile BETIM.
În situația în care aveți nelămuriri cu
privire la secția la care veți vota, vă stau la
dispoziție. Vă mulțumesc pentru timpul
acordat și vă doresc o zi plină de realizări!
Cu stimă,
Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI
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Timpul a trecut și iată-ne aproape în luna octombrie, când ne pregătim
să încheiem acest sezon pentru a-l întâmpina pe următorul

Câteva lucruri necesare
și practice pe care trebuie
să le facem în grădină

Strângem plantele ofilite și încercăm să nu le lăsăm
pe pământul din grădină, pentru ca bolile care sunt în
frunzele și resturile vegetative să nu
afecteze pământul sau plantele târzii.
Mușcatele se pun într-un loc mai călduros unde
temperatura să nu scadă sub 5 grade dar nici să nu
depășească 14 grade; acestea se taie înainte de
depozitare, în funcție de vigoarea plantei, la 2-4-6
ochi. Iarna mușcatele se udă rar, o dată sau cel mult
de două ori pe lună, și atunci cu apă puțină. Pentru a
proteja planta de apariţia mucegaiurilor, după tăiere,
planta se tratează cu un fungicid.
Plantăm bulbi de zambile, narcise, lalele (în luna
noeiembrie).
Văruim copacii; mulți dintre noi știu că văruitul
se face primăvara, pentru a înfrumuseța copacii și nu
e nimic greșit, dar puțini mai știu că văruitul de
toamnă este vital pentru scoarța copacilor, din mai
multe motive:
- dezinfectează scoarța și toate crăpăturile acesteia,
așa că văruirea se face cât mai sus, nu doar pe tulpină;
- împiedică crăparea scoarței copacului din cauza
diferențelor de temperatură între noapte și zi;
- împiedică dilatarea și contracția scoarței;
- în cazul unor perioade mai calde, împiedică
încălzirea tulpinii în exces, ținând pomul în repaus
vegetativ.
Pentru un efect mai bun asupra dezinfecției și
dezinsecției se recomandă amestecarea varului cu
fungicide și insecticide adecvate.
De asemenea, trebuie să ținem cont și de fertilizarea solului prin utilizarea îngrășămintelor
chimice sau organice. Pământul se curăță de resturile
vegetale și de crenguțe, apoi puneți îngrășăminte pe
acesta. Astfel, în primăvară veți avea plante roditoare
și o grădină frumoasă!
Nu uitați să supravegheați în continuare
apariția bolilor sau a insectelor la plante. Acestea
continuă să apară, chiar și târziu în toamnă.
Toamna nu doar recoltăm legumele și fructele, dar
și înființăm culturi noi. Acum este momentul să
semănăm spanac, salata verde, ceapa verde, loboda,
ridichi de lună. Pentru o recoltă timpurie de ceapă și
usturoi în primăvară, acum este momentul să plantați
arpagicul și cățeii de usturoi.
Dacă nu doriți să mai plantați nimic, puteți pregăti
terenul pentru anul viitor.
Solul trebuie pregătit astfel înainte de arătura de
toamnă: se îngrașă cu gunoi de grajd, 20-40 tone/ha
(2-4 kg/mp) sau cu îngrășământ chimic, în special
complexe 150-200 kg/ha (0,015-0,02 kg/mp) și se
ară.
Foarte mare importanță are fertilizarea terenului
din toamnă (fertilizare de bază), deoarece se asigură
nevoia de hrană pentru următoarele două-trei culturi.
Îngrășarea terenului se face odată cu arătura de
toamnă, împrăștiind îngrășământul cât mai uniform.
Aratul vă uşurează lucrările din primăvară şi trebuie executat cu cel puţin două-trei săptămâni înainte
de îngheţarea solului şi până la venirea perioadei
ploioase sau căderea zăpezii.
Dacă în grădină mai sunt roșii și ardei care nu s-au
copt, ar fi bine să le luați cu tulpina încă verde și să
le lăsați să se coacă undeva într-o zonă acoperită. Astfel evitați pericolul de a degera la o eventuală brumă.
Conopida trebuie să o protejați de îngheț
acoperind-o cu folie Agril.
După recoltarea verzei, lăsați tulpina cu tot cu
rădăcină în pământ și crestați-o pentru a încuraja
frunzele noi să crească mult mai repede.
Dovlecii și dovleceii se recoltează înainte de a da
înghețul, pentru că sunt foarte sensibili și nu rezistă
la frig; se vor înmuia foarte repede la prima brumă.
Dacă dorești să plantezi legume în grădina ta din
această toamnă, iată câteva legume pe care le poți planta.

Ceapa verde este
printre cele mai așteptate legume de primăvară. Aromatizează
excelent salatele, ea
putând fi consumată ca
atare sau în diverse
platouri. Lunile octombrie-noiembrie
sunt cele mai potrivite
pentru a planta arpagicul. Un sol argilos îți
va da o cultură foarte
bună de ceapă verde,
pentru că arpagicul
preferă umiditatea, iar
un sol argilos îi oferă
acest lucru.
Prazul se dezvoltă
foarte bine la temperaturi scăzute, de aceea
plantarea lui toamna
este o decizie foarte
bună. Prazul se cultivă
cu răsaduri și trebuie plantat la adâncime mai mare
dacă vrei să aibă o lungime mai mare. Răsadurile se
plantează la o distanță de 15-20 centimetri între rânduri și are nevoie de multă lumină și apă pentru a se
dezvolta armonios.
Pentru obținerea răsadurilor de praz perioada de
semănat este în cursul lunii martie, iar norma de
sămânță este de 10 grame la metrul patrat, din care
se obțin 2.000-3.000 de fire de răsad la metrul patrat.
Vârsta răsadurilor se consideră optimă la 45-60 de
zile de la semănat, când răsadul are următoarele
caracteristici: trei-patru frunze adevărate; 15-16 cm
înălțime și 3-5 mm diametrul la colet.
Salata verde este una dintre legumele vedetă ale
sezonului, datorită conținutului bogat în vitamine și
minerale. Încolțește la temperaturi scăzute, de aceea
toamna este un anotimp bun pentru a fi însămânțată.
Salata verde recoltată toamna se recomandă a fi ținută
în frigider aproximativ 24 de ore înainte de a o consuma, pentru a evita să devină amăruie.
Morcovul se plantează toamna în zonele cu ierni
blânde, perioada octombrie-noiembrie este cea mai
potrivită pentru a planta semințele. Semințele de morcov se planteză la o adâncime de 2 cm pentru a încolți
mai ușor. Pentru cultura de toamnă sunt recomandate
soiurile de morcovi semi-timpurii. Seminţele morcovului depăşesc cu brio sezonul rece de iarnă. Cele
mai potrivite sunt terenurile permeabile cu o structură
nisipoasă, care permit morcovului să crească drept
şi frumos.
Spanacul este una dintre verdețurile cele mai bogate în nutrienți și vitamine, fiind o sursă importantă
de fier, vitaminele A și C. Spanacul se consuma fie
crud, în salate, fie gătit în ciorbe și alte mâncăruri.
Spanacul se recoltează de primăvara până toamna
târziu, așadar îl poți planta cu încredere. Un avantaj
al spanacului este că rezistă la temperaturi foarte
scăzute, de până la -25 de grade.
Ridichile îmbogățesc salatele de primăvară, alături
de salata și ceapa verde, fiind extrem de gustoase, dar
și bogate în vitamine. În funcție de soiul lor, acestea
se pot cultiva fie toamna, fie primăvara sau vara.
Ridichiile au nevoie de un sol bine aerat, bogat în
potasiu și sărac în azot. Poți fertiliza solul în care ai
plantat semințele de ridichi cu cenușa rezultată în
urma arderii lemnului, dar ai grijă să nu pui în exces.
Recoltarea se face la o lună după răsărire.
Mazărea este una dintre legumele care pot fi cultivate toamna, dar doar sub clopote de sticlă, de plastic sau folie Agril. Înainte de a planta mazărea
fertilizează și nivelează bine solul. Solul trebuie să
fie bogat în fosfor și potasiu. Atenție! La
însămânțare mazărea nu suportă gunoiul de
grajd! Acesta poate fi adăugat pe măsură ce
planta se dezvoltă, însă în cantități mici.
Broccoli este o legumă bogată în vitamine și minerale, ce poate fi cultivată atât toamna, cât și primăvara

și este rezistentă la paraziți, ceea ce o face o plantă
numai bună de cultivat în grădină. Se cultivă la începutul lunii octombrie, sau chiar în septembrie, cât
vremea este caldă, pentru că răsadurile sunt sensibile
la frig. Broccoli crește atât în interior, în sere sau solarii, dar și în exterior, în aer liber. Planta trebuie
protejată de frig; așadar, dacă ai o recoltă pe care a
prins-o frigul, ar fi bine să o acoperi cu folie Agril.
Sparanghelul este o legumă delicată, care se
cultivă în perioada octombrie-noiembrie. Solul trebuie să fie unul care se drenează ușor, pentru că
sparanghelul nu tolerează umezeala ridicată. Dacă îl
vei planta din toamnă, te vei bucura de primele fire
de sparanghel la începutul primăverii.
Țelina este o plantă care crește foarte bine la temperaturi scăzute, fiind sensibilă la temperaturile ridicate; crește foarte bine în grădină în lunile de toamnă.
Pentru că umiditatea este crescută în această perioadă,
planta se va dezvolta rapid, astfel că o vei putea consuma în două-trei luni de la plantare.
Acordă o atenție sporită la semințele de legume,
pentru că de calitatea semințelor pe care le vei
planta va depinde în mare parte cât de bună va fi
recolta.
Pentru a testa germinația semințelor de legume ai
nevoie de următoarele lucruri:
- semințele de legume în cauză;
- servețele de hârtie sau sugativă;
- pungi mici de plastic;
- apă;
- un marker permanent
Câteva sfaturi pentru a testa calitatea semințelor:
1. Umezește șervetul de hârtie și împăturați în
două.
2. Se pun zece semințe pe servețel. Apoi se
împăturește servețul pe din două, astfel încât să
acoperi semințele.
3. Pune servețelul cu semințele în punga de plastic
și se face un nod ușor.
4. Scrie numele semințelor pe pungă cu markerul.
Pune punga într-un loc mai călduros și luminos.
5. Verifică zilnic dacă semințele au început să germineze și reumezește servețelul, dacă e cazul.
6. Continuați să verificați până la finalul perioadei
de germinare al fiecărui tip de semințe în parte.
7. Numără apoi câte semințe din cele zece au germinat. Folosește rezultatul pentru a determina procentul de viabilitate al semințelor. De exemplu,
dacă opt dintre cele zece semințe au germinat,
aceasta înseamnă o viabilitate de 80%.
8. Dacă decideți să folosiți semințele testate,
plantați în plus, pentru a va asigura o rată de succes
mai mare atunci când vor răsări. La exemplul dat mai
sus cu o rată de viabilitate de 80% se recomandă
mărirea dozei de semănat cu aproximativ 30%.

Pagină realizată de
drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

Mica publicitate

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: 0721411.895.
Angajăm personal tinichigerie și
vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet salarial atractiv. Tel: 0756370.104.
Vând centrală pe gaz, cu mici
defecțiuni remediabile. Preț: 400
RON. Telefoane: 0727-357.445,
0256-378.902.
Electrician, execut instalații elec-

trice complete, dețin PFA. Pentru
informații suplimentare, sunați la
numărul de telefon 0723-321.452.
Vând țuică de 45 de grade cu 16
RON litrul. Telefoane: -727-357.445;
0256-378.902.
De vânzare un Abricht trifazic, un
circular monofazic, o tejghea de
tâmplărie, mare, toate în stare foarte
bună. Telefoane: 0727-299.738;
0726-817.281.
Vând Dacia 1310, an fabricație
1991, pentru circulație sau programul
„Rabla”. Telefon: 0745-625.425.

Societate producătoare de tâmplărie PVC
ANGAJĂM ȘOFER
Detalii la tel.0720440213 și 0256472912
SC GROUP DCM SRL
TIMIȘOARA
cu sediul în sat Chișoda,
comuna Giroc, având ca
obiect de activitate
construcții drumuri
și poduri,
ANGAJEAZĂ
- muncitori calificați
(permis categoria B);
- muncitori necalificați.
Informații la telefon:
0749-034.321
SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE
Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavurare,
control și ambalare în cadrul liniilor productive.
Cerințe:
- îndemânare și atenție la detalii;
- responsabilitate, seriozitate, punctualitate;
- disponibilitatea de a lucra în trei schimburi.
Oferim:
- salariu de încadrare la angajare - 2.251 lei brut;
- tichete de masă de 15 lei/tichet;
- bonus lunar de performanță până la 700 lei brut;
- spor de noapte de 25%;
- ore suplimentare plătite dublu;
- creștere salarială după șase luni de la angajare;
- prime de Paști, Crăciun, vacanță;
- premiu de vechime și zile suplimentare de concediu de odihnă;
- asigurare medicală privată;
- transport gratuit.
Așteptăm CV-urile pe adresa de mail raluca.vatrai@argomm.ro sau la sediul firmei
din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.
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

consultanță 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.
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Orar de funcţionare al Pentru o mai bună
colaborare, vă
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

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
septembrie-octombrie

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
Denis-Daniel Lungu cu Roxana-Victoria Roșu, Lőrincz Tomas cu Iasmina
Radovan, Ion-Alin Briciu cu Marinela-Mirela Sabou
Casă de piatră!

În ultima vreme au plecat dintre noi
Ciochină Aurel (53 de ani)
Popa Maria (80 de ani)
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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ACS Fortuna Becicherecu Fetele de la ACS Fortuna
Mic, locul 3 în Liga a IV-a, au jucat doar un meci
după opt etape
în acest campionat
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Nou-promovată în Liga
a IV-a Timiș, ACS Fortuna
Becicherecu Mic s-a înscris, încă după disputarea
primelor etape, în cursa
pentru câștigarea campionatului și, implicit, pentru disputarea barajului de
promovare în cel de-al
treilea eșalon al fotbalului
românesc. După disputarea a opt jocuri, Fortuna ocupă poziția a treia a clasamentului, cu 15 puncte, trei mai puține decât
ACS Pobeda Star Bâșnov și ACS Carani Murani, aflate pe primele două locuri în
ierarhie.
Cele 15 puncte ale Fortunei au venit ca urmare a celor patru victorii și trei
rezultate de egalitate.
O singură înfrângere au băieții lui Vasile Luță în primele opt etape ale sezonului, au marcat de 14 ori și au primit doar șase goluri.
De la ultima apariție a ziarului nostru, ACS Fortuna Becicherecu Mic a disputat
șase jocuri, pe care le vom consemna și noi în cele ce urmează.
În etapa a treia, echipa din Becicherecu Mic a jucat pe propriul teren, în compania celor de la AS Progresul 1906 Ciacova, de care au trecut la limită, cu scorul
de 2-1, după ce la pauză s-a consemnat egalitatea, 1-1.
Una dintre formațiile care se anunță printre revelațiile acestei ediții, AS Peciu
Nou, a fost adversara jucătorilor antrenați de Vasile Luță în etapa a patra. Jocul a
avut două reprize trase la indigo, ambele încheiate la egalitate: 1-1 la pauză și
2-2 la final.
O victorie scurtă a obținut Fortuna și în etapa a cincea, atunci când la Becicherecu Mic a venit AS Seceani. A fost 1-0 pentru gazde la final, după ce la pauză
scorul a fost egal, 0-0.
O altă remiză în deplasare s-a consemnat în etapa a șasea, în care Fortuna s-a
deplasat la Sânnicolau Mare pentru jocul cu Unirea Tomnatic, formație ce are
terenul suspendat. A fost CS Unirea Tomnatic - ACS Fortuna Becicherecu Mic
1-1, după ce la pauză oaspeții conduceau cu 1-0.
După o serie de jocuri cu goluri puține, a venit și descătușarea, în partida din
etapa a șaptea, de pe teren propriu, cu CS Avântul Periam. Fotbaliștii din Becicherecu Mic au marcat de patru ori, o dată în repriza întâi și de trei ori în cea dea doua, pentru o victorie care ne scutește de alte comentarii.
Prima înfrângere a sezonului a venit în deplasare, în etapa a opta, la Sânnicolau
Mare, de data aceasta în compania formației Unirea din localitate.
Gazdele s-au impus la limită, cu scorul de 1-0, dar oaspeții au ratat o lovitură
de la 11 metri, acordată în minutul 85!
Etapa viitoare, în 29 septembrie, de la ora 17, ACS Fortuna Becicherecu Mic
întâlnește, pe propriul teren, pe CSO Făget, echipă aflată pe poziția a 15-a în
clasamentul actualei ediții a Ligii a IV-a.
A. BORBELY

În perioada 1.08.2018-30.08.2018 a avut loc auditul
public al activității comunei Becicherecu Mic în perioada
2015-2018. Anul supus controlului a fost anul 2017 însă
controlul a fost extins și pe anii 2015-2016 în ceea ce
privește investițiile comunei Becicherecu Mic.
Au fost auditate toate veniturile comunei Becicherecu
Mic și toate cheltuielile comunei Becicherecu Mic din anul
2017 și a fost verificat modul de îndeplinire al măsurilor
dispuse de Curtea de Conturi în anul 2015. Voi încerca să
fac un scurt rezumat al activității de control și să vă prezint
concluziile controlului, așa că voi împărți prezentarea în
trei etape: verificarea îndeplinirii măsurilor din anul 2015,
auditul veniturilor și auditul cheltuielilor.
În ceea ce privește ducerea la îndeplinirea a măsurilor
dispuse de Curtea de Conturi în anul 2015 vă informez că
din 24 de măsuri lăsate de inspectorii Curții de Conturi am
dus integral la îndeplinire 22 de măsuri și mai avem în curs
de implementare două măsuri: conectarea la baza de date a
Serviciului Regional de Permise și Înmatricularea
Vehiculelor pentru a avea o imagine fidelă și actuală a
înscrierilor autovehiculelor în proprietatea cetățenilor cu
domiciliul în comuna Becicherecu Mic și constituirea ca
parte civilă în dosarul penal deschis de Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Timișoara prin care se anchetează modul de
executare a contractului de lucrări pentru modernizarea
sistemului de alimentare cu apă din perioada 2008-2011.
Aceste măsuri vor fi preluate în decizia pe care Curtea
de Conturi o va emite în luna următoare.
În ceea ce privește veniturile comunei Becicherecu Mic,

A pornit la drum și caravana primei ligi de fotbal feminin a țării. Fetele de
la ACS Fortuna Becicherecu Mic, antrenate de Florin Pădurean, au pierdut
cu 5-0 în meciul amânat din prima etapă, cu campioana Universitatea Olimpia
Cluj. Gazdele au rezistat până aproape de pauză fără să ia gol, la primul meci
oficial din acest sezon.
Fortuna a reușit să se apere destul de bine în fața clujencelor și au avut și
o ocazie importantă prin Cristina Luncă. Olimpia a ratat prin Mara Bâtea,
dar, până la urmă, după o fază fixă, a deschis scorul prin Cristina Carp, în
minutul 42. Chiar înainte de pauză, Mara Bâtea a mărit diferența după ce a
scăpat singură spre poartă. La reluarea jocului, Teodora Meluța a transformat
un penalti pentru 0-3 în minutul 54. Spre finalul jocului au mai înscris
Phoenetia Browne, în minutul 74, și Cristina Carp, în minutul 90.
Fortuna Becicherecu Mic: Durlă, Iancovici, Crișan, Heisu, Bistrian,
Codrescu, Luncă, Roșu, Abrudan, Bondre, Sîrbovan. Au mai intrat:
Stoianov,Voinea, Tomesc.
Universitatea Olimpia Cluj: Babb, Negrea, Meluță, Nagy, Benintente,
Borțan, Tărășilă, Mirea, Bâtea, Carp, Browne. Au mai intrat: Bălăceanu,
Indrei, Rusu.
Căpitanul Fortunei, Cristina Linul, a fost mulțumită de prestația colegelor,
declarând pentru presa sportivă locală: „Am făcut un meci bun, dar consider
că se putea și mai bine. Fetele chiar s-au încurajat între ele. Am stat mai bine
în teren, mult mai diferit decât în anii trecuți. Cred că a contat puțin că am
luat goluri în ultimele minute din prima repriză, dar nu ne-am pierdut totuși
concentrarera în repriza a doua. A fost primul meci pentru noi, pentru ele - al
doilea. Chiar ne bucurăm că ne-a ieșit un joc cât e cât bun”.
Mirel Albon, antrenorul echipei clujene, a lăudat formația din Becicherec.
„Ne-am propus cele trei puncte, suntem în reconstrucție, avem foarte multe
fete tinere. Mă bucur că am reușit un joc bun și că fetele noi s-au integrat
bine. După părerea mea, a fost o primă repriză foarte bună. Ne-am dori ca în
toate jocurile să avem astfel de adversari, care să ne pună probleme, să ne
oblige să ne luptăm mai mult și să ne crească gradul de combativitate. În
condițiile acestea putem forma o echipă bună. Cred că prima repriză a fost o
bună propagandă a fotbalului feminin. În repriza a doua, nu știu dacă fizic
sau mental, echipa-gazdă nu a mai avut același aplomb. Consider că este una
dintre echipele bune ale campionatului și va avea un cuvânt greu de spus.
Am avut emoții și la 2-0. La fete e ca la copii, un gol sau o ratare pot schimba
soarta jocului. Multe dintre jucătoarele noastre au ajuns la o maturitate, astfel
încât, atunci când conducem, faptul de a se întoarce rezultatul ar fi un accident”, a precizat Albon.
În al doilea joc al sezonului, ACS Fortuna Becicherecu Mic urma să
întâlnească rivala județeană CFR Timișoara, însă multipla medaliată a
competițiilor interne s-a retras din campionat. (A.B.)

S ti m ați c etă țen i
am avut unul dintre cele mai bune rezultate, dacă nu chiar
cel mai bun rezultat, din județul Timiș. Inspectorul care a
făcut verificarea s-a declarat mulțumit de modul în care
sunt calculate veniturile comunei Becicherecu Mic, de gestionarea bazei impozabile și de faptul că în ultimii ani sau făcut demersuri semnificative pentru actualizarea bazei
de date a contribuabililor și a materiei impozabile. Au fost
verificate inspecțiile fiscale efectuate, dosarele de executare silită, evoluția încasărilor în perioada 2015-2017 și
corelarea informațiilor fiscale cu informațiile din registrul
agricol, iar în urma verficării tuturor acestor aspecte
reprezentanții Curții de Conturi au stabilit că nu sunt necesare măsuri pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la
bugetul local. Nu am încă certitudinea, dar bănuiesc că
suntem singura unitate administrativ-teritorială auditată în
acest an care nu are nici o măsură pe modul de încasare a
veniturilor la bugetul local. Acest lucru se datorează
echipei Biroului Taxe și Impozite, Juridic și Registru Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe
care doresc personal să o felicit pentru munca pe care au
depus-o pentru a obține aceste rezultate. Cunosc de altfel
și prețul acestui rezultat, mai ales când vine vorba de
cetățenii care s-au sustras de la plata taxelor și impozitelor
locale o bună perioadă de timp și acum recuperăm aceste
sume prin executare silită. În ceea ce privește cheltuielile
comunei Becicherecu Mic s-au constatat probleme la
gestiunea patrimoniului comunei, la inventarul bunurilor
aparținând domeniului public și privat, la urbanism, care
țin de calculul taxelor de autorizare și de regularizarea

acestor taxe, la registrul agricol, deoarece nu este ținut și
în format electronic și la consumul foarte mare înregistrat
la materiale de birotică. Abaterile totale au fost stabilite la
valoarea de 1.998.138,51 lei din care 1.975.744,77 lei sunt
nereguli și erori care provin din inventarierea greșită a
mijloacelor fixe, a materialelor în uz și a creanțelor de încasat la bugetul local, 18.133,74 lei sunt prejudicii aduse
la bugetul local din cauza gestiunii defectuoase și a
efectuării unor plăți fără documente justificative și 4.260
lei sunt drepturi neîncasate ca urmare a regularizării
autorizațiilor de construire sau ca urmare a calcului eronat
al acestora de către inspectorul de la urbanism. După ce
vor fi reglate erorile contabile de înregistrare și inventariere – deoarece cel mai probabil vor fi lăsate măsuri –
primarul comunei Becicherecu Mic va trebui să ia toate
măsurile pentru recuperarea sumei de 4.260 lei la bugetul
local, deoarece suma de 18.133,74 lei a fost recuperată de
la persoanele responsabile, în timpul controlului.
Nu sunt probleme la investițiile finalizate în perioada
2015-2017 și privind organizarea procedurilor de achiziții, cu
excepția unei singure situații în care există o problemă de interpretare a legii, iar abaterea constă în lipsa publicării unui
anunț ulterior în sistemul electronic de achiziții publice.
Raportul de audit și procesul verbal de constatare al
controlului se găsește public pe site-ul comunei
Becicherecu Mic.
Doresc să închei acest articol cu o vorbă bătrânească
care este cât se poate de adevărată: Paza bună trece primejdia rea! Cu stimă, Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI

