Cu prilejul Învier ii
Domului și
Mântuitor ului nostr u
Iisus Hr istos
vă doresc tuturor să aveți
par te de un
praznic binecuvântat.
Lumina Sfântă de la
Ierusalim să ne
încălzească sufletele, să
ne facă mai buni și mai
îngăduitori unii cu alții.
Vă doresc să aveți
sărbător i fericite alătur i
de cei dragi.

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

Hr istos a înviat!
Raimond-Ovidiu
RUSU,
primar ul comunei
Becicherecu Mic

Paște fericit!
Hristos a înviat!
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D r a g i l o cu i t o r i a i c o m un e i
B e c i c h e r e cu M i c

Iată că ne-a învrednicit bunul
Dumnezeu să ne aflăm din nou în perioada binecuvântată de dinaintea
marii sărbători a Învierii Domnului și
Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
În aceste zile premergătoare celui
mai mare eveniment din istoria
creștinismului, am fericitul prilej de
a mă adresa dumneavoastră și prin
intermediul ziarului local.
Nu voi insista foarte mult asupra
activității administrative pe care împreună cu echipa pe care o conduc o
întreprindem în această perioadă. Vor
mai fi prilejuri pentru a face acest
lucru.
Vă asigur, însă, că proiectele pe
care le-am început pentru localitatea
noastră își vor urma calea spre materializare și că procesul de modernizare - pe care comuna noastră s-a
înscris ireversibil - va continua.
Sunt sigur că ne dorim cu toții să
trăim într-o localitate curată, modernă
și prosperă, care să ne asigure tuturor
confortul necesar, dar și condiții de
viață așa cum ne dorim.

Nu este o muncă ușoară, însă am
dovedit până acum că împreună
putem realiza multe lucruri bune și
folositoare pentru comunitatea în care
trăim.
Roadele muncii noastre se văd, iar
dumneavoastră, locuitorii comunei
Becicherecu Mic, sunteți, să spun așa,
cel mai avizat juriu care ne poate
„nota” activitatea.
Dar pentru că se apropie Învierea,
să ne oprim cu toții - pentru câteva
momente - din agitația cotidiană și să
reflectăm la jertfa de pe cruce a
Mântuitorului nostru Iisus Hristos și
ce a însemnat ea pentru omenire.
Să așteptăm cum se cuvine această
mare veste și să o prăznuim așa cum
o facem din moș-strămoși.
Să aveți parte de sănătate, de mese
îmbelșugate, să fiți înconjurați de cei
dragi și să petreceți în pace aceste
binecuvântate zile de Paști.
Hristos a înviat!

Raimond-Ovidiu RUSU, primarul
comunei Becicherecu Mic

Precizări privind colectarea resturilor
vegetale și a molozului

Primăria comunei Becicherecu Mic anunță că ultimele două
zile, înaintea Sfintelor Sărbători de Paști, în care se mai ridică
resturile vegetale și molozul sunt miercuri și joi, 24 și 25 aprilie.
Primăria va face următoarea colectare la sfârșitul lunii iunie.

„Cupa Iepurașul” la pescuit și minifotbal

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic organizează și în acest an
tradiționala competiție „Cupa Iepurașul”. Aceasta se va desfășura luni, 29 aprilie,
după cum urmează:
pescuit sportiv - ora 8, Balta „Bujorul”, informații la telefon 0726-676.584 Adrian-Silviu Gherasim;
minifotbal - ora 13, la SC INTERRELU SRL - informații la telefoanele:
0726-676.584 - Adrian-Silviu Gherasim și 0748-825-659 - Gheorghe Ungureanu.

Cupa „1 Mai” la table

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic organizează în ziua de 1 Mai Cupa
„1 Mai” la table. Pentru informații și înscrieri puteți suna la numărul de telefon
0726-676.584 - Adrian-Silviu Gherasim. Competiția va începe la ora 17, la Biblioteca „Dimitrie Țichindeal”.

Ansamblul „Izvorașul”, pe scena
Festivalului-Concurs „Lada cu zestre”

Comuna Becicherecu Mic a fost reprezentată la ediția de anul acesta, a treisprezecea, a Festivalului-Concurs „Lada cu zestre” de membrii Ansamblului
„Izvorașul”. Aceștia au urcat pe scena Căminului Cultural din comuna Variaș, în
ziua de 23 martie. În coregrafia semnată de prof. Cristian Chira, tinerii dansatori
ai ansamblului, cu vârste sub 14 ani, au prezentat un dans de câmpie.

Mesaje de Paști ale reprezentanților cultelor
din comuna Becicherecu Mic
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Am fost răscumpărați cu scump
sângele Său... (1 Petru 1,18-19)

Pentru tine omule „...
Dumnezeu pe pământ s-a
arătat în trup...” (Baruh 3,38)
și mai spune Sfântul evanghelist Luca (lc. 9,58): „Fiul
Omului nu are unde să-și
plece capul Său...”. Câtă bunătate! Ce minune! Judecătorul lumii vine să fie
judecat pentru cei vinovați!
Izvorul vieții gustă moartea!
Creatorul e pălmuit de creatură! Spune Sfântul Ioan
Gură de Aur: „... cel ce nu
poate fi privit de Serafimi este scuipat de robi, gustă din
oțet și fiere, este împuns cu sulița și pus în mormânt!”...
Și toate acestea s-au întâmplat pentru mântuirea omului,
fiindcă, spune Sfântul evanghelist Ioan, „... așa de mult a
iubit Dumnezeu lumea, încât pe singurul Său Fiu l-a jertfit, ca tot cel ce se încrede în El să nu moară, ci să aibă
viață veșnică...”; iar răspunsul omului care este? Omule,
stai... și trândăvești.... și privești credința în Hristos cu
dispreț? Egoimul din tine îți spune că „... Eu sunt cel mai
important...” sau „... acum trebuie să trăiesc în lumea
aceasta, dincolo cine știe ce va mai fi...?” Sunt gânduri
sau ispite amăgitoare ce-i vin mereu în inimă omului, care
vrea să ia o decizie bună pentru sufletul său și uite așa
mereu apare amânarea de a merge cu nădejde înainte spre
Hristos cel ce s-a jerfit „... pentru a noastră mântuire...”.
Hristos se jertfește ca să ne mântuiască, dar nu ne poate
forța să ne mântuim fără consimțământul nostru liber
venit din convingerea și din libertatea noastră de a alege;
„... nu numai pentru ei mă rog, ci și pentru cei ce prin
cuvântul lor vor crede în Mine...”.
Egoul meu îmi spune: mereu vreau semne de la Dumnezeu, ca să cred și să văd care credință e adevărată... Și
iată, în ziua ÎNVIERII de SFINTELE PAȘTI, lumină se
coboară din cer la Paștile Ortodox, ca mărturie vie!...,
apoi... te entuziasmezi, uiți și iarăși nu crezi în această
MARE ZI SFÂNTĂ A ÎNVIERII. Cu toate acestea, harul
divin al lui Hristos înviat se revarsă din belșug peste tot
omul păcătos ca să-i arate așa cum au simțit Petru, Iacov
și Ioan în ziua Schimbării la Față de pe muntele Taborului
și când au mărturisit: „Cât de bine ne este nouă aici...”.
La fel și noi simțim în ziua ÎNVIERII această mare bucurie ce se deschide ca o fereastră prin care, dacă privim
cu ochii duhovnicești, vedem și simțim bucuria cea
veșnică din împărăția cerurilor. Spun unii că nu există învierea morților... și nădăjduiesc în ajutorul lui Dumnezeu
numai în această viață; lor le răspunde Sfântul Apostol
Pavel: „... Iar dacă noi nădăjduim în Hristos numai pentru
viața aceasta, suntem mai de plâns decât toți oamenii. Dar,
nu! HRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI...!” (I Corinteni
15,19-20). „Treziți-vă cum se cuvine și nu păcătuiți....”
(ICorinteni 15,34).
Drept aceea, iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți în
credința voastră întotdeauna sporind în lucrarea bună a
Mântuitorului, știind că toată osteneala voastră pentru
credința în Hristos Iisus cel Înviat nu este zadarnică și ea
va fi răsplătită.
Să ne bucurăm cu toții, în aceste zile de Praznic Împărătesc, să nu ne rușinăm să-L mărturisim pe HRISTOS
ÎNVIAT și să spunem lumii întregi alungând din sufletele
noastre orice îndoială așa cum a făcut și Sfântul Apostol
Toma când a zis: „... Domnul Meu și Dumnezeul Meu”...
cu adevărat ai ÎNVIAT ȘI PENTRU MINE,
HRISTOASE, în veci! Amin!
HRISTOS A ÎNVIAT!
Preot Ioan JURJI, parohul
Bisericii Ortodoxe Române Becicherecu Mic

La întrebarea „Când se serbează Învierea lui ISUS?”, probabil
că cei mai mulți vor răspunde „La PAȘTI !”. Corect, dar nu suficient. Putem înțelege mai bine acest lucru dacă aflăm că
DUMINICA în limba rusă se cheamă SVETLOE HRISTOVO
VASCRISENIE, adică ÎNVIEREA LUMINOASĂ A LUI
CRISTOS, pronunțată mai scurt VASCRISENIA, adică
ÎNVIEREA.
Înțelegem? În fiecare săptămână o zi este dedicată ÎNVIERII
DOMNULUI, este un PAȘTE SĂPTĂMÂNAL.
De fapt și în limba română dacă știm de unde provine și ce
înseamnă cuvântul DUMINICĂ se ajunge la aceași concluzie:
la origine, în limba latină, această zi a fost denumită de creștini
în cinstea ÎNVIERII DOMNULUI „DIES DOMINICA”, adică
ZIUA DOMNULUI, denumire preluată de celelalte limbi romanice cu mici adaptări specifice, ca și în limba română, unde din
DOMINICA a devenit DUMINICA, ceea ce îngreunează puțin înțelegerea semnificației originale „Ziua DOMNULUI”, zi stabilită din timpul apostolilor ca zi de sărbătoare săptămânală
în cinstea Învierii lui ISUS din mormânt și a învierii noastre din mormântul păcatelor.
Oare putem serba cu adevărat ÎNVIEREA lui ISUS la PAȘTI și să neglijăm DUMINICILE,
adică zilele ÎNVIERII LUI ISUS din fiecare săptămână, transformând ZIUA DOMNULUI în
doar ziua omului?
Poate ne inspiră ceva cuvântul VASCRISENIA.
În acest sens, doresc tuturor creștinilor și oamenilor de bunăvoință SĂRBĂTORI
BINECUVÎNTATE, SFINȚITE, DE PAȘTI în anul întreg.
CRISTOS A ÎNVIAT!
Pr. Bonaventura DUMEA

Paștele
Hristos a înviat!
Un salut creștinesc potrivit cu sărbătoarea Învierii Domnului
Isus Hristos.

Ce este de fapt Paștele? Paștele a fost instituit de Dumnezeu când
a scos poporul evreu din robia egipteană. Atunci a poruncit ca în noaptea aceea să se sacrifice un miel de un an de fiecare casă, după numărul
membrilor familiei. Ritualul pe care l-a poruncit Dumnezeu avea un
scop precis: salvarea poporului; sângele era semnul prin care îngerul
- văzând sângele pe pragul de sus al ușii și pe stâlpii laterali - nu lăsa
urgia morții în casă. Unde nu vedea semnul acesta, erau omorâți de
îngerul lui Dumnezeu toți întâii născuți de parte bărbătească, atât dintre
oameni, cât și dintre animale. Exodul, cap. 12, verset 5: „Să fie un
miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, veți putea lua un miel
sau un ied”. Versetul 13: „Sângele va sluji ca semn pe casele unde veți
fi, Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici
nici o urgie atunci când voi lovi țara Egiptului”.
Toate aceste ritualuri arătau că Dumnezeu avea încredere să-L trimită pe Fiul Său Isus Hristos în
lumea aceasta, să aducă vestea bună a iertării lui Dumnezeu prin moartea Lui, iar sângele lui Isus Hristos
să ne ierte de păcat pe toți care cred în moartea și învierea Lui. În Epistola lui Pavel către evrei, cap. 9,
vers. 22: „Și după Lege, aproape totul este curățat cu sânge; și fără sânge nu este iertare. Aceasta arată
că Isus Hristos care a murit și a înviat este Paștele nostru.
Să venim și să sărbătorim cu toții înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm să ne ierte de toate faptele rele
pe care le facem cu toții. În Epistola lui Pavel 1.Corinteni, capitolul 5, versetul 7 spune: „Măturați aluatul
cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat; căci Hristos Paștele nostru a fost iertfit.
Versetul 8: „Să prăznuim, dar, praznicul nu cu aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu
azimile curăției și adevărului”.
Îmi doresc din toată inima ca toți locuitorii din comună cărora le adresez acest mesaj de Paște să fie
binecuvântați de Dumnezeu cu sănătate și pace în sufletele lor și să fie mântuiți.
Cu multă dragoste și mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru: Primărie, conducerea ei, Consiliul
Local, consilieri, Poliție, cadrele medicale, Școală, cadrele didactice, precum și tuturor firmelor care își
desfășoară activitatea în comuna noastră și tuturor bisericilor.
Vă urez sărbători fericite!
Hristos a înviat!
Prezbiter Vasile MOROTI, Bierica Penticostală Becicherecu Mic

Stimați creștini,

Fără îndoială, Învierea
Domnului nostru Isus Hristos
a fost, este și va fi piatra de temelie a credinței creștine.
Fără această minune făcută de
Dumnezeu, creștinismul ar fi
fost ca oricare altă religie de
pe pământ. Adică, am fi
îmbrățișat o anumită învățătură religioasă din care ar fi
lipsit duhul de viață, speranța
pentru viitor sau, ce este cel
mai important, mântuirea sufletului.
Dar, Hristos Domnul a suferit după Scrip-

turi, a murit după Scripturi și a
Înviat tot după Scripturi ca să
împlinească planul hotărât de
Dumnezeu pentru salvarea
omenirii din puterea păcatului
și a morții eterne. Nouă nu ne
rămâne nimic altceva decât să
ne bucurăm și să sărbătorim
biruința Domnului Hristos în
folosul nostru. Așadar, să mărturisim prin cuvintele noastre,
dar și prin viața noastră că am
înviat împreună cu Hristos și
trăim în lumina învierii Sale.
Hristos a înviat!
Pastor Ioan COCÎRȚEU
Biserica Baptistă Becicherecu Mic

Stimați cetățeni
A trecut ceva vreme de la ultima intervenție publică și aș dori să supun atenției publice două subiecte
de interes local: acțiunile electorale ale partidelor cadrul campaniei electorale și noul regulament
de autorizare a operatorilor economici. Voi trata subiectele separat și voi încerca să fiu cât mai clar
și concis cu informațiile pe care vi le transmit.
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Acțiunile electorale în campania electorală

Știm cu toții că se apropie alegerile europarlamentare și în scurt timp se va da oficial startul campaniei electorale în care competitorii electorali vor
încerca să ne convingă să alegem lista de candidați
pe care o pun la dispoziție.
Calendarul acțiunilor necesare pentru alegerea
membrilor din România în Parlamentul European a
fost aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 81/2019,
iar în cuprinsul acesteia startul campaniei electorale
este în 27 aprilie 2019. În data de 26 aprile 2019 primarul comunei Becicherecu Mic este obligat să
stabilească prin dispoziție locurile de afișaj electoral.
La celelalte tururi de scrutin, locul pentru afișaj electoral a fost stabilit pe domeniul public din fața sediului comunei Becicherecu Mic și acest lucru probabil
nu se va schimba nici cu ocazia acestui scrutin.
Având în vedere că acțiunile de publicitate din perioada campaniei electorale intră sub incidența Legii
nr.33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, aducem la
cunoștința publică faptul că afișajul electoral va trebui
să respecte și prevederile Legii nr.185/2013, privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Fără a intra în prea multe detalii în legătură cu
Legea nr. 185/2013, aș vrea să vă aduc la cunoștință
că în campania electorală afișajul electoral nu va fi
posibil în următoarele situații:
a) în ariile naturale protejate de interes naţional şi
internaţional, cu excepţia intravilanelor incluse în
acestea;
b) în spaţii verzi cu caracter ornamental sau cu
valoare deosebită;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate
în zona blocurilor de locuinţe colective;
d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor
administraţiei publice locale şi centrale, precum şi ale
instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă
activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;
e) pe arbori;
f) pe zona carosabilă a străzilor şi a drumurilor,
indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;
h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor
care anunţă activitatea ce se desfăşoară în interiorul
clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada

efectuării lucrărilor de consolidare / restaurare în
condiţiile prezentei legi;
i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare,
în situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate
afectează structura de rezistenţă şi/sau stabilitatea şi
integritatea elementelor constructive şi decorative ale
anvelopei clădirii;
j) în incinta şi pe elementele de împrejmuire a
cimitirelor, lăcaşurilor de cult, troiţelor, scuarurilor,
parcurilor şi grădinilor publice;
k) în zonele în care a fost restricţionată sau
interzisă publicitatea prin Regulamentul local privind
amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei autovehiculelor şi
semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în
condiţii normale a traficului ar putea fi perturbată;
m) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere
subterane şi supraterane ori sub poduri;
n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de
susţinere a elementelor de semnalizare rutieră sau de
circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie
electrică, pe stâlpii de iluminat public, pe stâlpii de
susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii
de telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi
în localităţi sau de-a lungul arterelor de circulaţie;
o) în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile
metalice de delimitare a sensurilor de circulaţie a
autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum
şi pe benzile laterale de protecţie a sensurilor de
circulaţie;
p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe
portale cu semnalizare rutieră sau în soluţii independente autoportante în traversarea drumului.
Cu alte cuvinte, ar trebui să nu avem stâlpii plini
de afișe, bannere deasupra drumurilor publice, materiale electorale pe instituții publice, în cimitire și
lăcașuri de cult și pancarte electorale pe marginea
drumurilor, deoarece acestea sunt permise doar pe
proprietățile private cu acordul proprietarilor și, dacă
e cazul, acordul vecinilor și în locurile publice pe care
le va stabili primarul comunei Becicherecu Mic.
Modul în care va arăta localitatea în perioada campaniei electorale depinde de noi toți și fac un apel
public să fiți vigilenți și atenți la aceste aspecte, mai
ales dacă sunteți reprezentanți ai partidelor politice
care au liste de candidați la acest scrutin.
Un aspect de interes public este și organizarea

secțiilor de votare și arodarea alegătorilor la cele două
secții de votare existente. Am mai scris în numărul
din octombrie 2018 al ziarului local despre noua
arondare a cetățenilor la secțiile de votare, însă revin
cu noua împărțire.
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.

Un alt subiect foarte în vogă în ultima perioadă a
fost Regulamentul local privind autorizarea operatorilor economici, care, deși a stat în dezbatere publică
din luna noiembrie 2018 până la data adoptării acestuia în ședința ordinară a Consiliului Local Becicherecu Mic din 17.12.2018, a fost o supriză pentru
foarte mulți operatori economici care s-au declarat
nemulțumiți de noile obligații impuse de Consiliul
Local pentru a funcționa și de faptul că trebuie să plătească o taxă pentru obținerea autorizației.
Pe de o parte trebuie înțelese nemulțumirile unora
din acești operatori care au fost autorizați înainte de
a adopta noul regulament deoarece obținerea
autorizației se făcea în baza unei documentații minimale care este incompletă dacă ne uităm la noile
condiții stabilite prin noul regulament.
Cu toate acestea, pentru a nu crea condiții discriminatorii care încalcă atât regulile pieței libere, cât și
regulile concurențiale, există o prevedere în regulament care obligă absolut toți operatorii economici să
obțină autorizații noi cu respectarea noilor condiții.
Logica din spatele acestei reguli este foarte simplă:
operatorii autorizați după 17 decembrie 2018 au
obligația de a plăti taxele și de a pune la dispoziția
personalului din biroul taxe și impozite toate docu-

mentele solicitate de regulament, iar operatorii care
s-au autorizat înainte de 17 decembrie 2018 nu au fost
obligați la respectarea acestor condiții și la plata taxei
pentru obținerea autorizației. Întrebarea simplă este
următoarea: a fost Consiliul Local corect cu operatorul autorizat după 17 decembrie 2018 și nu cumva îi
creează un avantaj pe piață operatorului autorizat
înainte de 17 decembrie 2018? Astfel, la începutul
anului 2019 colegii din biroul taxe și impozite au notificat toți operatorii economici care au sediul pe raza
comunei Becicherecu Mic pentru a se autoriza sau
pentru a obține acordul de funcționare după caz.
Notificările au fost făcute conform regulamentului și
reprezentanții legali ai operatorilor economici au avut
la dispoziție 90 de zile să își obțină noile
autorizații/acorduri, iar bilanțul întregii acțiuni arată
așa: numărul operatorilor economici notificați - 203,
Numărul operatorilor economici autorizați conform
noului regulament - 16, Numărul operatorilor economici care și-au suspendat activitatea la Oficiul Registrului Comerțului - 24, Numărul operatorilor
economici care nu și-au suspendat activitatea la Oficiul Registrului Comerțului dar au declarat pe proprie
răspundere că sunt inactivi - 22, Numărul operatorilor
care au deschise puncte de lucru pe raza comunei

Becicherecu Mic - 93, Numărul operatorilor economici care nu sunt autorizați conform noului regulament
și nu au început demersurile pentru autorizare - 141.
Ce va urma?
După ce vor trece sărbătorile pascale, toți operatorii economici vor fi vizitați de o comisie mixtă de
control constituită conform Dispoziției primarului comunei Becicherecu Mic nr. 44 din 08.04.2019, care
va avea ca obiectiv verificarea respectării regulamentului de autorizare, a prevederilor legale în domeniul
urbanismului, a prevederilor legale privind securitatea împotriva incendiilor și a prevederilor legale privind protecția mediului. Metodologia de control și
componența comisiei poate fi consultată la secretarul
comunei Becicherecu Mic și va fi adusă la cunoștința
operatorilor economici la momentul controlului.
Și pentru ca lucrurile să fie corecte față de toți operatorii economici, controalele vor viza prima dată
operatorii economici care au fost notificați dar nu sau autorizat, mai apoi operatorii economici care s-au
declarat inactivi, mai apoi operatorii economici care
și-au suspendat activitatea la ORC, iar în final vor
intra în programul de control și operatorii economici
care s-au autorizat.
Secretar Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI

Noul Regulament de autorizare a operatorilor economici

Apariție editorială aparte, în anul
Centenarului - Lazăr Pomorișaț, „Stemele
județelor, România Mare, 1926” (7)
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38. Stema judeţului Muscel

39. Stema judeţului Năsăud

Judeţ în Transilvania, capitala Bistriţa; 4.332 kmp,
131.322 locuitori (1923) are 6 plăşi, 2 comune urbane
şi 110 comune rurale (1926); ţine de circumscripţia
Curţii de Apel din Cluj, are 2 şcoli primare şi 123
rurale (1929); 26 cooperative de aprovizionare şi
consum cu capital 766.051 lei (1925).
Bistriţa, oraş, capitala judeţului Năsăud, 15.000
locuitori, staţie CF. Târg în zilele de 17 Maiu, 27
August.

41. Stema judeţului Odorheiu

40. Stema judeţului Neamţ

Judeţ în Muntenia, capitala Câmpu-Lung, 35.050
kmp, 141.719 locuitori (1915), are 6 plăşi, 1 comună
urbană şi 81 comune rurale (1926), face parte din circumscripţia Curţii de Apel din Bucureşti, are 6 şcoli
primare urbane şi 153 rurale (1929); 23 cooperative de
aprovizionare şi consum cu capital 2.063.027 lei şi 31
cooperative pentru exploatare de păduri cu capital
15.666.313 lei (1925); ţine de eparhia Mitropoliei
Ungro-Vlahiei, are 153 biserici şi 2 mănăstiri. Câmpulung, oraş capitala judeţului Muscel, 16.652 locuitori (1915). Are un liceu de băieţi înfiinţat în 1894,
două şcoli normale, 1 şcoală profesională, 2 şcoli de
comerţ, 1 de meserii şi mai multe şcoli primare, staţie
climaterică (600 m înălţime) şi instalaţie de hidroterapie. La 4 km e Bughea, staţiune balneară (ape sulfuroase), staţie terminus a liniei Goleşti – Câmpulung;
sunt 19 biserici între care una refăcută în 1936 de Mateiu Basarab şi despre care pisania spune că a fost clădită de Radu Negru, aici e mormântul lui Nicolae
Basarab Voievod; alta zidită pe la 1570; alta despre
care tradiţia spune că ar fi mai veche decât a lui Radu
Negru; alta în 1620, e şi o biserică catolică, foarte
veche în care se găseşte o piatră mormântală cu inscripţie latinească din 1300. E unul dintre cele mai
vechi oraşe din ţară, fondat înainte de 1290, a fost
prima reşedinţă a Domnitorilor Munteniei.

Judeţ în Moldova, capitala Piatra, 3.977 kmp,
176.025 locuitori (1915), are 6 plăşi, 3 comune urbane şi 60 comune rurale (1926), ţine de circumscripţia Curţii de Apel din Iaşi, are 28 şcoli primare urbane
şi 201 şcoli rurale (1929), 20 cooperative de aprovizionare şi consum cu capital 2.575.000 lei şi 25 cooperative exploatare de păduri cu capital 6.496.248
lei (1925), are 191 biserici ortodoxe şi 9 mănăstiri,
ţine de eparhia Mitropoliei din Iaşi; pârâul format din
Nemţişor şi Ozana se varsă în Moldova pe dreapta în
judeţul Neamţ.
Are mănăstire de călugări, una din cele mai vechi
şi mai importante.
O tradiţie spune că s-a fondat de trei călugări în
1392; biserica cea mare, „Înălţarea” e făcută de Ştefan
cel Mare (1497), biserica „Sf. Gheorghe” poate în
1392, biserica „Vovidenie” nu se ştie, biserica „Sf.
Ioan”, de Alexandru cel Bun în 1402. Are cărţi şi
odoare de mare preţ.
Între alte morminte este al lui Ştefan Voievod, fiul
lui Alexandru cel Bun.
A fost aici la începutul secolului al XIX-lea o tipografie în care s-au tipărit multe cărţi bisericeşti, în anii
din urmă, s-a instalat iarăşi o tipografie, din care au
ieşit la lumină un număr însemnat de lucrări.
Aici a funcţionat un seminar teologic de la 1855
până la 1862 când s-a înlocuit printr-o şcoală primară.
Dintre profesori cităm pe: Ghenadie Popescu, dr.
în teologie, Policarp Popescu, Climent Nicolau,
Nichifor Iliescu.
Staţiune climaterică lângă Târgul Neamţului, 440
m altitudine. E şi un izvor de apă sulfuroasă neexploatată.
Piatra, comună urbană, capitala judeţului Neamţ,
26.000 locuitori, staţie CF, capul liniei laterale de la
Bacău, staţiune climaterică, 300 m altitudine.
Are liceu de băieţi, şcoală secundară de fete, şcoală
profesională de fete şi şcoală de meserii.

Judeţ în Transilvania, capitala Odorheiu, 2.939
kmp, 122.697 locuitori (1923), are 6 plăşi, 1 comună
urbană şi 140 comune rurale (1926), face parte din
circumscripţia Curţii de Apel din Târgu Mureş; are
două şcoli primare urbane şi 92 rurale; 2 cooperative
de consum cu capital 345.200 lei (1925).
Odorheiu, comună urbană, capitala judeţului Odorheiu, pe valea râului Târnava Mare; la 535 m altitudine, staţie CF Sighişoara – Odorheiu, staţiune
balneară, sare, sulf; Bâlciuri: 15 Maiu, 18 Iunie, 1 Octombrie, 18 Decembrie.
În apropiere de acest oraş s-a dat o luptă importantă
între armata română şi cea ungară, începută în ziua
de 16 IX 1916 şi terminată cu victoria românilor.
42. Stema judeţului Olt

Judeţ în Muntenia; capitala Slatina, 2.863 kmp,
179.593 locuitori (1915); are 4 plăşi, 1 comună urbană şi 109 comune rurale (1926); face parte din circumscripţia Curţii de Apel din Craiova, are 5 şcoli
primare urbane şi 176 rurale (1929); 25 cooperative
de aprovizionare şi consum cu capital 4.682.824 lei,
3 cooperative pentru exploatarea de păduri cu capital
de 277.951 lei (1925), are 240 de biserici, ţine de
eparhia Episcopiei din Argeş.
Slatina, comună urbană, capitala judeţului Olt,
10.000 locuitori, staţie CF linia principală de la
Bucureşti spre Craiova etc.
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P r i n c i pa l e l e r e g u l i ș i m ăs u r i ge n e r a l e
de p r e v e n i r e ș i s t in g e r e a i n c e n d iil o r
pe ti mp u l u t i l i z ă r i i f o c u l u i d e s c h i s

(1) În perioadele de caniculă și secetă prelungită, arderea vegetatiei uscate și a resturilor vegetale este interzisă;
(2) Arderea vegetaţiei uscate și a resturilor vegetale este
strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură excepţională
în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform stan-

(4) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
(5)Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi
a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se
impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi,
asigurându-se supravegherea permanentă a arderii,
precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
(6)Utilizarea focului deschis nu se admite la
distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă
de materiale sau substanţe combustibile: lemn,
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără
a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare.
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea
măsurilor pentru împiedicarea propagării focului
la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional, în
conformitate cu H.G.R. nr. 537 din 06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu
amenzi cuprinse între 1.000 – 2.500 de lei.

Modul de comportare
în cazul producerii unui
incendiu în apropierea
căilor de circulaţie principale

dardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale
terenurilor (GAEC 6.2), reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 352/20153 ;
(3) Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se
poate executa numai cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi după informarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea
reglementărilor privind utilizarea focului deschis conform
Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative
şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
605/579/2008 precum şi Ordinului ministerului administraţiei şi internelor nr. 163/2007-art.97.

Incendiile de vegetaţie uscată care se produc în
apropierea căilor de circulaţie principale pot constitui cauze ale unor accidente rutiere, soldate cu pierderi
de vieţi omeneşti, ca urmare a scăderii vizibilităţii pe drumurile publice generată de acoperirea carosabilului cu cantităţi mari de fum.
În ceea ce priveşte modul de comportare pe care trebuie
să îl adopte participanţii la trafic facem următoarele recomandări:
„dacă ne aflăm în mers”:
- evitarea pătrunderii în zona de fum, iar dacă am fost
surprinşi de acesta nu trebuie să oprim pe loc;
- anunţarea incendiului prin numărul de urgenţă 112 şi
transmiterea tuturor informaţiilor utile pentru pompieri

(locul producerii, direcţia de propagare a focului, dacă sunt
sau nu persoane surprinse); Pe timpul apelului operatorii
transmit indicaţii, în funcţie de natura evenimentului;
- închiderea geamurilor şi comutarea instalaţiei de climatizare pe modul recirculare, pe timpul traversării zonei;
- dacă traficul este deja restricţionat trebuie menţinută
liberă banda de urgenţă pentru accesul autospecialelor de
pompieri.
„dacă suntem în staţionare”:
- părăsirea zonei de manifestare a fumului şi semnalizarea celorlalţi participanţi la trafic asupra evenimentului;
- îndepărtarea de autovehicul şi respectarea indicaţiilor
primite din partea autorităţilor;
- pe timpul traversării zonei de pericol trebuie protejate
căile respiratorii cu ajutorul unui material textil umezit.
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Grădina în luna mai

În grădina de legume se plantează răsadurile de legume: ridichi,
fasole, vinete, ceapă, roşii, lăptuci, conopidă, ţelină, gulie,
conopidă, praz şi dovlecei. Pot fi semănate şi plante aromate, de
felul coriandrului, rozmarinului şi busuiocului.
1-20 mai: castraveți, fasole, porumb dulce, plantat ardei, roșii
și vinete;
20-30 mai: plantat varză pentru producția de vară, plantat varză
creață, plantat gulii, castraveți, andive, porumb dulce, mărar,
fasole verde.
Atenție temperatura optimă de germinare este cuprinsă între 7
și 11 grade Celsius în funcție de specie. Temperatură se măsoară
în sol 3 nopți consecutiv. Lipsa acestor temperaturi duce la o
răsărire întârziată și neuniformă.
Buruienile cresc cu rapiditate şi sunt cu mult mai rezistente
decât plantele, consumând mare parte din umezeală și elemente
nutritive, motiv pentru care pământul trebuie săpat şi acestea
înlăturate. Înainte de săpat se recomandă erbicidarea solului cu
erbicid total și așteptarea unui interval de 5-7 zile pentru efectul
erbicidului. Pentru evitatea şocului termic, de obicei se recomandă
ca udarea grădinii să se realizeze dimineaţa devreme sau seara.
Câteva lucrări pentru legumicultori în luna mai
Pregătirea terenului pentru plantare prin bilonare;
Călirea răsadului prin descoperirea răsadnițelor, solariilor sau,
în sere, prin aerisirea și obișnuirea răsadurilor cu temperaturile din
câmp;
Executarea tratamentelor la răsaduri împotriva bolilor și
dăunătorilor;
Asigurarea necesarului de apă pentru prinderea răsadurilor și
întreținerea lor zilnică prin udare până la prindere;
În caz de secetă, se vor pune în funcțiune instalațiile de irigat
pentru completarea necesarului de apă;
Completarea golurilor acolo unde este cazul;
Recoltarea legumelor verdețuri, valorificarea lor și înființarea
de culturi succesive;
Întreținerea prin prașile a legumelor nou plantate și efectuarea
tratamentelor adecvate conform buletinelor de avertizare;
Legatul, copilitul, carnitul la roșii, castraveți etc.
Răsadurile vor avea roade după 50-60 de zile, timp în care trebuie să prășiți să udați din 10 în 10 zile sau mai des în funcție de
specie. Se controlează mereu răsadurile pe măsură ce cresc și nu
ezitați să folosiți insecticide și fungicide dacă vor apărea paraziți:
purici, fluturi sau muște sau boli produse de anumiți germeni.

Gazonul
Acum e un moment în care gazonul întreținut corespunzător
începe sa ne arate adevărata lui frumusețe.
Gazonul în luna mai este la momentul amenajării, îngrijirii cu
tratamentele specifice şi utilizării îngrăşământului special pentru
acesta. Dacă nu plouă, acesta trebuie udat frecvent.
Bolile gazonului afectează atât la nivelul valorii estetice cât şi
al calităţii. În urma unor astfel de situaţii de acţiune păguboasă a
agenţilor patogeni, gazonul poate suferi vătămări iar în cazuri
grave chiar distrugerea ireversibilă.
Apariţia diverselor boli are cauze multiple, cele mai frecvente
fiind legate de excesul de umiditate şi fertilizarea sau tunderea
efectuate într-un mod necorespunzător, în mediul natural găsinduse destule ciuperci, bacterii și alte asemenea organisme care
favorizează îmbolnăvirile gazonului.
Cele mai frevente boli care pot afecta gazonul, uneori într-o
măsură mai mare, alteori într-una uşor redresabilă:
Rugina. Este favorizată de căldură şi umezeală, gazonul capătă
în timp o culoare ruginie (evoluând de la pete de culoare maro,
galbenă, roşie), care va fi observată cu uşurinţă mai ales dacă priviţi de la distanţă. La suprafaţa firului de iarnă se formează spori
care se răspândesc din zona infestată de boală spre alte zone destul
de repede din cauza mişcărilor de tot felul: bătaia vântului, tunderea şi/sau călcarea ierbii.
Mucegaiul alb. Apare cel mai frecvent în perioada imediat următoare topitului stratului de zăpadă. Funzele sunt acoperite de
pete de culori variate, albe, roşiatice şi gri. În general, vor apărea
cercuri cu un diametru de circa 30 de centimetri, iarba regenerându-se treptat din mijloc spre exterior.
Sclerotinia. Este favorizată de temperaturi excesiv de ridicate
şi un grad de umezeală sporit. La început, apar pete mici de
culoare gălbuie, extinzându-se treptat prin tunderea şi călcarea
ierbii.
Făinarea. Apare în special pe parcursul perioadelor mai reci şi
umede, fiind favorizată şi de circulaţia insuficientă a curenţilor de
aer. Firele de iarbă capătă o culoare albă-gri şi arată de parcă ar fi
fost presărate cu făină ori var.
Pătarea frunzelor. Apar pete de culoare maroniu deschis cu marginile mai închise, în formă de cercuri alungite, care – în timp, îşi
sporesc dimensiunile, centrul acestora deschizându-se la culoare
şi murind. Uneori se ajunge la moartea unui număr mare de plante
şi afectarea unor porţiuni însemnate din suprafaţa gazonului.
Typhula. Îmbolnăvirea se produce pe timp de iarnă, sub stratul
de zăpadă. După topirea acestuia, apar porţiuni afectate de uscăciune. De obicei, plantele nu sunt afectate la modul ireversibil, regenerându-se pe măsură ce vremea se încălzeşte.
Mălura. În zonele afectate plantele cresc mai lent şi rămân mai
scurte decât cele care populează porţiunile sănătoase. Gazonul capătă o culoare verde deschis, iar firele atinse de boală, se contract
la suprafaţa solului şi în cele din urmă mor.
Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

D e li n c v e n ţ a j u v e n i l ă și
ră s p un d e re a p e n a lă a m in o ri lo r
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
bio-psiho-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 cauze specifice ale
apariției delicvenței juvenile:
- 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.

Pentru perioada Sărbătorilor Pascale, recomandările adresate populației pentru prevenirea incendiilor sunt următoarele:
- desfășurarea, cu prioritate, a slujbelor
religioase în exteriorul bisericilor, iar în
situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul
de cult;
- în situația desfășurărilor slujbelor religioase în interiorul lăcașurilor de cult, se
vor menține în poziție deschisă ușile de
acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta covoarele/mochetele și mobilierul
(scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor, care nu sunt fixate ferm de pardoseală,
cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
- se va acorda o atenție deosebită la organizarea slujbelor religioase în bisericile din
lemn, caz în care nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior;
- se va evita desfășurarea slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în
curs de restaurare/renovare sau în care sunt
amplasate schele;

- se va asigura, prin grija factorilor de
conducere de la biserici și mănăstiri, efectuarea unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea
oricărei eventuale surse de inițiere a unui
incendiu;
- preoții vor instrui participanții la slujbe
asupra necesității evacuării în ordine a
lăcașului de cult în cazul producerii unui incendiu;
- parcarea autovehiculelor în vecinătatea
bisericilor și mănăstirilor se va face astfel
încât să nu se blocheze sau să se diminueze
gabaritele căilor de acces pentru intervenția
autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul;
- se vor instrui, de către preoți, participanții la slujbele religioase asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la
distanță de haine, păr, mobilier sau alte
obiecte de cult din materiale combustibile
din interiorul bisericii și, de asemenea, că se
recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme,
autocare, autobuze).

Agent-șef de poliție
Alin CÎRNARIU

R e c o m a n d ă r i p e n t r u pr e v e n i re a
i n c e n d i i l or î n p e ri o a d a p a s ca l ă

Mica publicitate

Electrician, execut instalații electrice de la
A la Z, depuneri acte Enel pentru branșare
etc. Tel: 0721-411.895.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie, cu sau fără experiență. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.
Vând centrală pe gaz, cu mici defecțiuni
remediabile. Preț: 400 RON. Telefoane:
0727-357.445, 0256-378.902.
Electrician, execut instalații electrice
complete, dețin PFA. Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0723321.452.
Vând țuică de 45 de grade cu 16 RON
litrul. Telefoane: 0727-357.445; 0256378.902.
Vând Dacia 1310, an fabricație 1991, pentru circulație sau programul „Rabla”. Telefon: 0745-625.425.
Prestez servicii de coșerit contra cost (50

de RON / coș). Persoană de contact, Mihai
Sopco, telefon: 0728-630.641.
Caut o femeie serioasă, până în 55 de ani,
pentru a mă ajuta în gospodărie. Telefon:
0720-793.084.
Solicit urgent gazdă în comuna Becicherecu Mic. Telefon: 0734-538.090.
Vând urgent antentă parabolică, suport
țeavă - 50 Euro și vană baie - 150 RON. Telefoane: 0727-357.445; 0256-378.902.
Vând căciuli, fulare, mănuși, șosete de
lână, făcute manual, pentru copii și adulți.
Telefon: 0722-251.272.
Vând lemn de foc și cărbune. Pentru detalii, Ovidiu Zorilă, tel. 0726-110.660.
Angajez muncitori. Pentru detalii, Ovidiu
Zorilă, tel. 0726-110.660.
Casă de vânzare strada Oarbă nr. 17,
relații la telefon 0742-044.428

Doriți să deveniți AGENT DE SECURITATE?

Adresați-vă la telefon 0727-357.445, prof. Dumitru Prohap.
Este nevoie de următoarele documente:
- copie C.I. (B.I.);
- certificat absolvire 9 clase;
- cazier judiciar;
- adeverință medicală (de la medicul de familie).
Suma necesară: 300 RON.
Pot participa bărbați și femei, cu vârsta cuprinsă între 18-60 de ani.

SC ALESOV
CONS SRL
Depozit lemn de foc
esență tare preț 420 lei/mc
lemn de foc crăpat preț 450 lei/mc
strada Salcâmului nr. 13
Telefon 0726-110.66
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.

7

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

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

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
mai

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, 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

Ruben Iuga cu Ana-Tamara Tiuc
Lucian-Gheorghe Popescu cu Bianca-Mariana Popescu
Casă de piatră!

În ultima vreme a plecat dintre noi
Huzmezan Silvia (91 de ani)
Dumnezeu să o odihnească în pace!
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Evoluții extraordinare pentru echipele
masculine și feminine de fotbal
ale ACS Fotuna Becicherecu Mic

8

Echipele de fotbal masculin (Liga
a IV-a) și feminin (Liga I) ale ACS
Fortuna Becicherecu Mic parcurg
perioade execelente în competițiile
în care participă.
Dacă băieții lui Vasile Luță defilează în Divizia D Timiș, lucru oarecum previzibil dată fiind valoarea
lotului, în schimb fetele antrenate de
Florin Pădurean reprezintă supriza
plăcută a acestei ediții a primei ligi
de fotbal feminin a țării, competiție
în care se clasează actualmente pe
poziția a doua a ierarhiei.
Revenind la echipa de fotbal masculin, să spunem că de la ultima
apariție a ziarului nostru s-au jucat
meciurile: Fortuna - ACS Voința
Mașloc 4-0, AS Progresul 1906 Ciacova - Fortuna 14, Fortuna - AS Peciu Nou 3-1, AS Seceani - Fortuna
0-6, Fortuna - Unirea Tomnatic 2-0, CS Avântul
Periam - Fortuna 1-2.
Așadar, victorii pe linie și doar trei goluri primite în
ultimele șase etape, o performanță demnă de
menționat.
În clasament ACS Fortuna Becicherecu Mic conduce detașat, cu 60 de puncte acumulate ca urmare a
celor 19 victorii și trei rezultate de egalitate. Până
acum Fortuna are o singură înfrângere. Și golaverajul

spune multe despre evoluția echipei în acest retur de
campionat: 67 de goluri marcate și doar 14 primite.
Revenind la echipa feminină, să spunem că aceasta
a reușit să devină una dintre forțele campionatului, așa
cum aminteam în preambulul acestui material.
După victoria superbă și, în același timp, istorică din
deplasarea de la Universitatea Olimpia Cluj - multiplă
campioană națională -, ACS Fortuna Becicherecu Mic
a mai disputat jocurile: Universitatea Galați - Fortuna
0-1, Universitatea Alexandria - Fortuna 0-1 și Fortuna
- Independența Baia Mare 2-2.
În urma acestor rezultate, ACS Fortuna Becicherecu
Mic a acumulat 24 de puncte și se
află pe poziția a doua a ierarhiei primei ligi de fotbal feminin a României. Fetele lui Florin Pădurean au
șapte victorii și trei rezultate de
egalitate, suferind doar două înfrângeri până în etapa a paisprezecea a
campionatului. De asemenea, și golaverajul este unul pozitiv: 25 de
goluri marcate și 16 primite.
Cea de-a doua echipă de fotbal
masculin a clubului ACS Fortuna
Becicherecu Mic, care evoluează în
Liga a VI-a „Promoție”, se află pe
locul șapte al seriei I, după disputarea a 17 etape, cu 24 de puncte.
(A.B.)

Integrame: Brad

Spanacul, salata
verde, urzicile
şi ridichea aliaţi
de încredere

Spanacul este bogat în fier, acid folic şi calciu. Contrar legendei, absorbţia de fier este
foarte scăzută, fiind combinat cu acidul oxalic,
rămâne neabsorbit şi are efecte de accelerare a
tranzitului intestinal lent, adaugă specialistul.
Persoanele care mănâncă regulat spanac prezintă un risc scăzut de cataractă, deoarece alimentul conţine luteină, o substanţă care
protejează proteinele cristalului.
Salata verde este bogată în beta-caroten, şi vitamina C. Este diuretică, ameliorează, problemele digestive, iar conţinutul de fibre şi
antioxidanti scade riscul de cancer de colon. De
asemenea, frunzele de salată sunt sărace în kilocalorii şi au un conţinut ridicat de minerale şi
vitamine benefice pentru organism.
Ridichea este un alt aliment „vedetă” al acestui sezon. Medicii nutriţionişti spun că această
legumă are un conţinut ridicat de antioxidanţi,
şi astfel devine aliatul împotriva cancerului.
Specialiştii recomandă acest aliment în curele
de slăbire, deoarece are un conţinut caloric scăzut, iar procentul ridicat de apă e încă un plus
de luat în calcul pentru persoanele aflate la
regim.
Urzicile conţin un număr mare de aminoacizi,
vitamina A, B2, C şi K, clorofila, săruri minerale, precum calciu, magneziu, fier şi siliciu,
substanţe proteice şi acid folic. O dată cu venirea primăverii organismul este tot mai slăbit, iar
majoritatea dintre noi acuzăm în această perioadă stări de oboseală generală, însoţite de slăbiciune fizică şi incapacitate de concentrare.
Medicii nutriţionişti spun că toate aceste stări
apar din cauza lipsei vitaminelor şi a mineralelor
din corp. Mai mult, lipsa unui stil de viaţă ordonat, care să cuprindă exerciţii fizice şi alimentaţie diversificată, accentuează starea de
moleşeală. Specialiștii în nutriţie precizează că
alimentele de primăvară refac rezerva de antioxidanţi şi întăresc sistemul imunitar. Medicii
recomandă să includem în alimentaţia zilnică
cel puţin unul- dintre alimentele specifice acestui anotimp pentru a preveni apariţia asteniei, a
anemiei şi a depresiei. Mai mult, verdeţurile de
primăvară fortifică organismul, ajută la eliminarea toxinelor acumulate în perioada iernii şi
reduc nivelul colesterolului. Potrivit specialiştilor, aceste alimente sunt recomandate mai ales
persoanelor care vor să slăbească, deoarece accelerează procesul de ardere a grăsimilor, fără a
afecta sănătatea.

Bancuri

După cină, tatăl le povestea fiilor
săi istoria familiei:
- Străbunicul meu a luptat împotriva Rozelor, bunicul meu în
războiul împotriva republicanilor,
tatăl meu împotriva nemţilor în cel
de-al doilea război mondial.
La auzul acestor cuvinte, fiul cel
mic spuse:
- Dar ce are familia asta de nu se
poate înţelege cu nimeni?
Un marinar român naufragiat de
ani de zile pe o insulă pustie vede cu
mare încântare într-o zi o navă în
depărtare şi o barcă apropiindu-se de
ţărm. Nu după mult timp, barca
ajunge la ţărm, iar unul din ofiţeri ii
înmânează bietului naufragiat un
teanc mare de ziare şi-i spune:
- Căpitanul vrea să citeşti toate
ziarele astea şi apoi să ne anunţi dacă
mai vrei să fii salvat...

