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Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040

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

Stimați cetățeni,
La fel ca și în anii anteriori, la începutul acestui an am

demarat procedurile de emitere și comunicare a deciziilor
de impunere către toți contribuabilii pe care îi avem în baza
de date organizată la nivelul biroului de taxe și impozite din
cadrul primăriei comunei Becicherecu Mic.  

În cursul acestei luni și până la jumătatea lunii februarie,
funcționarii din cadrul biroului taxe și impozite vor pregăti
corespondența pe care angajații Oficiului Poștal Beciche-
recu Mic o vor distribui până la sfârșitul lunii martie. 

Această activitate de început de an pe care o facem de
câțiva ani urmărește în special două obiective: 1. Informa-
rea contribuabililor cu privire la toate debitele de pe anul
în curs care se vor înregistra pe rolurile fiscale deschise pe
numele lor și 2. Stabilirea obligațiilor de plată pe anul în
curs care se pot urmări prin executare silită în situația ne-
achitării lor la termenele legale.

Având în vedere că avem câțiva ani de experiență în
spate dorim să clarificăm și câteva aspecte legate de această
activitate cu care ne-am confruntat în anii trecuți și pe care
vrem să le preîntâmpinăm pe viitor.

1. Activitatea de impozitare și taxare se face
în legătură cu proprietăţile deţinute

În anii anteriori una din cele mai frecvente probleme a
fost ridicată în legătură cu transmiterea actelor administra-
tiv-fiscale la persoanele care sunt decedate sau chiar refuzul
de a primi corespondența de către moștenitori din această
cauză.

Atât Codul Fiscal, cât și Codul de Procedură Fiscală,
prevăd faptul că organele fiscale au obligația de a urmări și
de a încasa taxe și impozite generate de bunurile care se
află în patrimoniul persoanelor fizice și juridice. Evident că
această prevedere ajunge să creeze situații în care contri-
buabilii ajung să acumuleze datorii și după decesul aces-
tora.

Cu alte cuvinte, legea ne obligă să urmărim bunurile NU
persoanele care figurează ca proprietari ai bunurilor, chiar
dacă aceștia sunt decedați.

Soluția legală este deschiderea succesiunilor după per-

soanele decedate și transmiterea proprietăților în patrimo-
niul succesorilor, iar după ce se eliberează certificatele de
moștenitor acestea să fie comunicate și declarate de noii
proprietari la biroul taxe și impozite din cadrul primăriei
comunei Becicherecu Mic.

De asemenea, mai există și posibilitatea ca informațiile
pe care le avem în baza de date și în evidențele fiscale să
nu corespundă cu realitatea din documentele deținute de
contribuabili deoarece aceștia și-au înstrăinat bunurile iar
noii proprietari nu și-au declarat bunurile spre impozitare
în termenul de 30 de zile de la data dobândirii însă de fie-
care dată când ni se aduc la cunoștință aceste situații ope-
răm modificările și transmitem deciziile de impunere către
noii proprietari.

2. Dacă obligaţiile fiscale au fost achitate 
de ce se mai trimit decizii de impunere

O altă problemă foarte des întâlnită apare în situația con-
tribuabililor care își achită obligațiile în primele luni și de-
ciziile de impunere nu au ajuns încă la aceștia.

Cauza problemei este obligația pe care legea o instituie
în sarcina organelor fiscale de a emite aceste decizii indi-
ferent dacă obligațiile fiscale au fost sau nu au fost achitate
de contribuabil. Codul de Procedură Fiscală prevede faptul
că decizia de impunere este pe de o parte un act de infor-
mare, iar pe de altă parte actul în baza căruia se naște ra-
portul fiscal între autoritățile publice și contribuabili (tradus
în termeni mai simpli – actul în baza căruia persoanele fi-
zice și persoanele juridice ajung să fie obligate în mod legal
la plata unor sume către autoritățile locale sau centrale).

În situația în care ați plătit obligațiile fiscale înainte să
vi se emită decizia de impunere trebuie să știți că nu mai
sunteți obligați încă odată la plata obligațiilor fiscale pe anul
în curs sau dacă ați plătit parțial obligațiile fiscale trebuie
să luați legătura cu funcționarii din cadrul biroului taxe și
impozite pentru a vă comunica sumele rămase de achitat.

Există și o mențiune pe decizia de impunere prin care vă
informăm că dacă au fost achitate debitele comunicate prin
decizia de impunere NU mai aveți obligația de a vă prezenta
la termenele comunicate pentru a le achita.

3. Care sunt termenele de plată 
și cum se aplică bonificaţia

Potrivit prevederilor legale sunt instituite două termene
de plată: 31.03. și 30.09. a fiecărui an. Dacă obligațiile se
achită până în data de 31.03. a fiecărui an contribuabilii be-
neficiază de o bonificație de până la 10% la plata impozi-
telor care se percep pe terenuri, clădiri și autovehicule.
Bonificația NU se acordă pentru taxele locale.

După termenul de 31.03. a fiecărui an plata impozitului
se face la valoarea stabilită prin deciziile de impunere la
care se adaugă penalități pentru jumătate din cuantumul su-
melor deoarece este depășit primul termen de plată însă
aceste penalități se calculează doar la plata impozitelor NU
și la plata taxelor (au același regim ca și bonificațiile și se
aplică doar la cuantumurile calculate ca impozite).

După termenul de 30.09. a fiecărui an – termenul pentru
a doua tranșă de plată – sumele datorate pentru anul în curs
devin exigibile și pot fi executate silit. Uzanța normală și
pe care am convenit-o este ca să nu demarăm procedurile
de executare silită până la sfârșitul anului pentru datoriile
stabilite pe anul în curs.

4. Modalităţile de plată

În acest moment contribuabilii își pot achita taxele și im-
pozitele la caseria comunei Becicherecu Mic, pot efecuta
plata cu cardul prin POS și pot face transferuri bancare în
conturile Trezoreriei Timișoara puse la dispoziție de
funcționarii din cadrul biroului taxe și impozite.

Suntem în negocieri cu CEC Bank la care avem deschis
un cont colector pentru a încheia un protocol în vederea
operaționalizării sistemului de plată prin intermediul
aplicației Ghișeul.ro. 

Acest sistem va permite fiecărui contribuabil să aibă
acces la informațiile de plată și să își achite obligațiile fis-
cale prin intermediul mijloacelor de plată electronice. Esti-
măm că până la sfârșitul lunii februarie a acestui an vom
reuși să finalizăm toată documentația și putem să realizăm
primele tranzacții prin acest sistem.

Plata impozitelor și taxelor locale pentru 2021

Lansare de carte la UUR - 
Filiala Timiș
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24 Ianuarie 1859 – 
Unirea Principatelor Române
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI

ÎN ANUL 2021
Zile de post şi posturi de peste an

Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (marți, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marți, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți, 22 iunie - luni, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,

în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptă-
mână a Postului Sfintelor Paşti (15 și 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 apri-
lie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 și 28 martie; 4, 11, 18 și 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfin-
telor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Vestiri (25
martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Domnului

se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele aliturgice; în pe-
rioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România (marți,

9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (sâmbătă, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei -

1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creștine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a

violențelor împotriva creștinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septem-

brie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai) 
Ziua Copilului (marți, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (8 martie – 9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți,
22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii Maicii
Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului
Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (luni, 15 no-
iembrie - vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile; de

luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf. Apos-
tol Toma inclusiv (28 februarie –  1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marți, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 au-
gust); în Postul Naşterii Domnului (marți, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianua rie).

Sfântul Vasile, episcopul Cezareii,
este unul dintre cei mai importanţi
părinţi ai bisericii ortodoxe şi
unul dintre cei mai mari teologi
creştini. S-a născut în Pont în
jurul anului 329 şi a murit în
Cezarea în ziua de 1 Ianuarie
379.

Provenea dintr-o familie
creştină binecunoscută. Tatăl
său, Sfântul Vasile cel Bătrân, a
fost un renumit învăţător în Pont,
iar sora sa, Macrina, şi fratele său,
Grigore din Nyssa, au devenit de ase-
menea sfinţi. Sfântul Vasile a studiat la Ce-
zarea, la Constantinopol şi Atena,
remarcându-se încă de tânăr prin profunde
cunoş tin ţe în filosofie, astronomie, geome-
trie, medicină şi retorică. La Atena a legat o
strânsă prietenie cu Gri gore de Nazianz, care
a fost întotdeauna impresionat de inteligenţa
şi spiritul său profund. Sfântul Vasile a de-
venit apoi un strălucit profesor în Neo Ce-
zarea.

Sub influenţa surorii sale, Macrina, Vasile
se apropie mai mult de biserică, iar episco-
pul Cezareii, Dianius, care îl aprecia deose-
bit de mult, îl încurajează să accepte o slujbă
bisericească. În căutarea căilor spre perfec-
ţiune, Vasile vizitează multe mănăstiri din
Egipt, Siria, Palestina şi Mesopotamia. La
întoarcerea în Pont, înfiinţează o mănăstire
pe malul Irisului. Scrierile sale din acea pe-
rioadă pun bazele vieţii monahale sistema-
tice şi de aceea Sfântul Vasile este considerat
părintele monahismului oriental.

După moartea lui Dianius, Eusebius de-
vine episcop şi, la rândul său, încearcă să-l
convingă pe Vasile să devină preot. În cele
din urmă, îi oferă o înaltă slujbă în cadrul
episcopiei, care îi dă ocazia să-şi arate în
plenitudine deosebitele sale calităţi spiri-
tuale şi intelectuale. În acest timp, Sfântul
Vasile exercită o mare influenţă atât în rân-
dul conducătorilor imperiului, cât şi al po-

pulaţiei şi clerului. El începe o aprigă
polemică împotriva arianismului şi

a altor mişcări eretice. La 14 iunie
370, Sfântul Vasile este ales epis-
cop al Cezareii, cel mai impor-
tant susţinător al său fiind
Grigore Nazianzus. În această
înaltă funcţie, el era totodată
Mitropolit al Cappadociei şi
Exarh al Pontului, autoritatea sa

întinzându-se între Balcani, Me-
diterană, Marea Egee şi până la Eu-

frat. El a depus un enorm efort la
organizarea bisericii şi a luptat pentru

drepturile clerului, totodată punând un mare
accent pe temeinica pregătire canonică şi
spirituală a preoţilor.

O mare atenţie a acordat Sfântul Vasile
păturii sărace şi celor oprimaţi, iniţiind ne-
numărate acte de caritate. Începând din anul
373, o serie de evenimente întristează viaţa
sa, începând cu moartea fratelui său Grigore
şi ruptura cu Grigore Nazianzus. La acestea
se adaugă situa ţia generală din Imperiul
Roman şi ata curile goţilor. Sfântul Vasile
moare în anul 379, iar la înmormântarea sa
participă un imens număr de creştini, evrei,
păgâni, localnici şi străini, ca dovadă a marii
sale popularităţi.

Scrierile sale au o mare importanţă teolo-
gică şi au fost traduse pe tot globul. Sfântul
Vasile a scris câteva cărţi împotriva lui Eu-
nomius şi a arianismului în general, în care
apără teza Trinităţii. În „De Spiritu Sancto”,
tratează chestiunea Sfântului Duh şi com-
bate anumite mişcări din Macedonia, care
negau existenţa Duhului Sfânt. El a scris, de
asemenea, un mare număr de lucrări exege-
tice despre Psalmi, Isaia şi Iov, 24 de predici
şi a ţinut multe discursuri. Alte importante
scrieri ale sale sunt: „Regulile Monahale”,
„Moralele”, „Despre Judecata lui Dumne-
zeu”, „Despre Religie” şi 366 de epistole,
multe cu caracter dogmatic, iar altele apolo-
getice.

Sfântul Vasile

Din suita celor 12 sărbători creştine im-
portante face parte şi Boboteaza (Botezul
Domnului), ţinută în fiecare an în ziua a
şasea a lunii ianuarie. Sărbătoarea este me-
nită să reamintească cele petrecute la apa
Iordanului, înainte ca Iisus să păşească în
viaţa publică, la împlinirea vârstei de apro-
ximativ 30 de ani.

Boboteaza este una dintre cele mai im-
portante sărbători, atât pentru creştinii orto-
docşi, cât şi pentru cei catolici. Potrivit
scrierilor, în 6 ianuarie, Mântuitorul Iisus
Hristos a fost făcut cunoscut lumii. De
aceea, Biserica mai numeşte Boboteaza şi
Arătarea Domnului, Dumnezeiasca Arătare
sau Epifania.

Boboteaza (6 ianuarie) şi Sfântul Ioan (7
ianuarie) aproape că formează una şi aceeaşi
sărbătoare. În ajun, adică în 5 ianuarie, este
zi de post negru, la fel ca în ajunul Crăciu-
nului sau în Vinerea Mare dinaintea Paştilor.
Aproape în aceeaşi perioadă, în pustiul Ior-
danului îşi începuse activitatea profetică
Ioan Botezătorul. Prin învăţătura sa, acesta
ajunsese să uimească şi să atragă mulţi oa-
meni. 

Deşi învăţăturile sale erau înscrise în
Legea lui Moise, Ioan Botezătorul venea cu
ceva nou: curajul să le spună pe faţă şi să le
reamin tească permanent oamenilor că „s-a
apropiat împărăţia cerurilor”. Când Mântui-
torul a apărut pe malul Iordanului, Sfântul
Ioan Botezătorul, luminat de Duhul Sfânt, l-
a recunoscut şi l-a arătat mulţi mi lor. Mo-
mentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a
primit botezul este consemnat de toţi cei
patru evanghelişti.

Matei ne relatează că Iisus a venit din Ga-
lileea la râul Iordan, unde boteza Ioan Bote-
zatorul, cerând să fie şi el botezat. Ioan i-a
spus: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine
şi tu vii la mine”, iar la răspunsul lui Iisus
că aşa se cuvine acesta a fost botezat în cele

din urmă de către Ioan.
Boboteaza (Botezul Domnului) este o

manifestare a celor trei elemente ale Treimii:
Fiul se botează în Iordan de către Ioan, Spi-
ritul Sfânt se coboară asupra lui Iisus în chip
de porumbel, iar Tatăl din cer Îl declară ca
fiind Fiul său.

În Ajunul Bobotezei, slujitorii sfintelor
altare merg la casele credincioşilor pentru a
le aduce, prin stropirea cu apă sfinţită, bine-
cuvântarea Sfintei Treimi. Postul din Ajunul
Bobotezei a fost rânduit încă din vremea de
început a creştinismului.

Boboteaza, ca şi Crăciunul, este prece-
dată de un ajun deosebit, care în trecut con-
centra o multitudine de practici şi credinţe
ce decurg în special din datina numită „um-
blatul preotului cu botezul” sau 
„Chiralesa”. Exista credinţa că, strigând
Chiralesa, oamenii capătă putere, toate re-
lele fug şi anul va fi curat până la Sfântul
Andrei (30 noiembrie).

Credincioşii şi preoţii consideră că apa de
la Bobotează are o putere deosebită, pentru
că a fost sfinţită printr-o îndoită chemare a
Sfântului Duh, iar sfinţirea are loc chiar în
ziua în care Mântuitorul s-a botezat în apele
Iordanului. 

Apa sfinţită la bise rică în această zi şi
luată de credincioşi are puteri mira culoase.

Boboteaza şi Sfântul Ioan
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Hotărârea nr. 1 din 15 ianuarie 2021
privind organizarea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza co-

munei Becicherecu Mic pentru anul școlar 2021-2022; 
Hotărârea nr. 2 din 15 ianuarie 2021
privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a anului 2020 cu excedentul bugetar

din anii precedenți;
Hotărârea nr. 3 din 15 ianuarie 2021
privind aprobarea solicitării de trecere a suprafeței de 26.148 mp din domeniul public al Sta-

tului Român în domeniul public al comunei Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 4 din 25 ianuarie 2021
privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local  Beci-

cherecu Mic mandatul 2020-2024;
Hotărârea nr. 5 din 25 ianuarie 2021
privind adoptarea Regulamentului privind facilitățile acordate unor categorii de cetățeni și

entități la transportul public prestat cu tramvai, troleibuz, autobuz și vapoare în aria de
competență a Societății Metropolitane de Transport Timișoara;

Hotărârea nr. 6 din 25 ianuarie 2021
privind adoptarea Regulamentului local de dezinsecție, dezinfecție și deratizare al comunei

Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 7 din 25 ianuarie 2021
privind prelungirea contractului de asistenţă juridică încheiat cu SCA Sabou, Burz & Cuc

pentru anul 2021;
Hotărârea nr. 8 din 25 ianuarie 2021
privind avizarea încheirii unui contract de asistență juridică de către operatorul serviciului

de apă-canal AQUATORONTAL SRL;
Hotărârea nr. 9 din 25 ianuarie 2021
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Becicherecu Mic în cadrul comisiei

de evaluare a secretarului general al comunei Becicherecu Mic pentru activitatea din anul 2020;
Hotărârea nr. 10 din 25 ianuarie 2021
privind închirierea prin licitație publică a terenului intravilan înscris în CF nr. 404463, nr.

cad. 404463 cu suprafața de 747 mp;
Hotărârea nr. 11 din 25 ianuarie 2021
privind evaluarea și vânzarea prin licitație publică a terenului intravilan înscris în CF 404636,

nr. cad. 404636 cu suprafața de 4.365 mp;
Hotărârea nr. 12 din 25 ianuarie 2021
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF nr. 400870 cu su-

prafaţa de 500 mp;
Hotărârea nr. 13 din 25 ianuarie 2021
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 404662 cu suprafaţa

de 1.063 mp;
Hotărârea nr. 14 din 25 ianuarie 2021
privind acordarea unui ajutor de înmormântare doamnei Oroian Maria-Draghina;
Hotărârea nr. 15 din 25 ianuarie 2021
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului identificat cu nr. cad. F 58;
Hotărârea nr. 16 din 25 ianuarie 2021
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului identificat cu nr. cad. Hcn 55/1;
Hotărârea nr. 17 din 25 ianuarie 2021
privind dezlipirea terenului intravilan înscris în CF nr. 404634, nr. cad. 404634 în trei loturi

cu suprafeţe diferite.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Condiţiile meteo-rutiere nefavora-
bile influenţează negativ desfăşura-
rea traficului rutier. 

Din această cauză, Postul de
Poliție Be cich erecu Mic recomandă
conducătorilor auto:

- să-şi asigure o vizibilitate bună
în habitaclul maşinii prin curăţa-
rea parbrizului, geamurilor late-
rale şi a lunetei, să aibă în perfectă
stare funcţionare sistemul de cli-
matizare şi ştergătoarele de par-
briz;

- să adapteze viteza la condiţiile meteo şi de trafic, să circule
cu viteză redusă, păstrând o distanţă corespunzătoare în mers
între autovehicule şi să nu bruscheze comenzile maşinii;

- să nu blocheze traseele de deplasare a mijloacelor de trans-
port public;

- să nu depăşească coloana de autovehicule oprită şi să nu pă-
trundă în intersecţie dacă, din cauza aglomeraţiei, nu o pot tra-
versa;

- când partea carosabilă este acoperită cu zăpadă, conducă-
torii auto au obligaţia să circule cu o viteză care să nu depă-
şească 30 km/h în localităţi sau 50 km/h în afara acestora;

- conducătorii auto trebuie să se intereseze de starea drumu-
rilor de pe traseul pe care urmează să-l parcurgă şi să-şi pregă-
tească autovehiculul pentru drum (plinul de combustibil,
lopată, sac cu nisip etc.).

Prevederile legale în vigoare interzic circulaţia autovehicule-
lor fără ca acestea să fie dotate cu anvelope de iarnă, pe dru-
murile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei, nefăcând
referire la o anumită perioadă a anului.

Pentru a fi acceptate ca anvelope de iarnă, cauciucurile tre-
buie să fie inscripţionate cu unul dintre simbolurile „M+S”,
„M.S.”, „MS” sau „M&S”, fără a include în această categorie
anvelopele marcate numai cu inscripţia ,,all seasons”.

Astfel, este sancţionată conducerea autovehiculului pe dru-
murile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca
acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul autovehi-
culului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată
mai mare de 3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane
cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducătorului
auto, fără ca acestea să fie echipate cu anvelope de iarnă pe ro-
ţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe aceste
roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate.

Amenda pentru fapta menţionată este prevăzută în clasa a
IV-a de sancţiuni (de la 9 la 20 puncte-amendă), iar sancţiunea
contravenţională este însoţită şi de măsura reţinerii certificatu-
lui de înmatriculare.

Pietonii sunt sfătuiţi să circule numai pe trotuare, traversarea
străzii să o facă pe la locurile marcate, la culoarea verde a se-
maforului electric şi numai după ce sunt siguri că intenţia lor
de traversare a fost observată de către şoferi, iar aceştia au oprit
autovehiculele.

Agent șef de poliție
Alin CÎRNARIU

RReeccoommaannddăărrii ppeennttrruu
cciirrccuullaațțiiaa ppee ttiimmpp 

ddee iiaarrnnăă

Jocul copiilor cu focul
Jocul copiilor cu focul este una din cauzele frecvente de incendiu. Mulţi copii suferă din

cauza arsurilor şi din nefericire se înregistrează anual multe decese ale copiilor, în urma unor
incendii care au drept cauză jocul cu focul

Este o tragedie atunci când un incendiu lasă în urma lui victime din rândul copiilor. Acest
lucru este determinat de faptul că adulţii nu-i învaţă şi/sau nu supraveghează suficient copiii,
aceştia neştiind cum să procedeze în cazul izbucnirii unui incendiu.

Cea mai bună modalitate de a vă educa copiii în această privinţă este prin exemplificare.
Faceţi în aşa fel încât copiii să observe atenţia pe care o manifestaţi atunci când gătiţi, când
aprindeţi lumânări sau când executaţi alte activităţi cu pericol de incendiu.

Pentru a preîntâmpina asemenea situaţii nedorite se recomandă părinţilor câteva măsuri de
prevenire care pot salva bunurile şi chiar viaţa lor şi a copiilor lor:

- Păstraţi brichetele şi chibriturile în locuri unde nu se văd şi în care nu pot ajunge copiii;
- Păstraţi lumânările în locuri unde nu au acces copiii;
- Determinaţi copiii să vă spună atunci când găsesc chibrituri sau brichete;
- Explicaţi copiilor pericolul pe care focul îl reprezintă pentru viaţa lor şi faceţi-i să înţeleagă

că focul poate scăpa uşor de sub control;
- Nu lăsaţi copiii singuri în casă cu sobe, plite, radiatoare şi/s-au aparate electrice sub ten-

siune.
Un copil poate iniţia un incendiu în câteva momente, dar acest lucru se poate întâmpla

numai atunci când copilul are şi mijloacele necesare. Învăţa-ţi copiii cum să se comporte în
cazul izbucnirii unui incendiu.

Sfaturi pentru cei mici:
- Dacă observi flăcări şi fum anunţă imediat pe părinţi sau pe cei din jurul tău;
- Ieşi afară din apartament cât mai urgent posibil. Mergi la unul din vecini şi roagă-l să sune

la 112;
- Dacă este mult fum, atunci înaintează în genunchi, deoarece la nivelul podelei este mai

puţin fum;
- Nu te ascunde în dulap sau sub pat.Trebuie doar să ieşi afară şi să-i alertezi pe cei din jur;
- Nu te întoarce înapoi în clădire, nici măcar pentru animalele sau jucăriile tale preferate.

Viaţa ta e mai valoroasă!
- Nu încerca singur acasă experimentele pe care profesorul ţi le-a arătat în clasă ori acţiuni

cu focul pe care le-ai văzut la televizor;
- Nu te juca în preajma aragazului şi nu lăsa jucăriile în imediata apropiere a acestuia.
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Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită
la 24 ianuarie 1859, reprezintă actul politic care
stă la baza României moderne. Împrejurările is-
torice nu au permis unirea simultană a celor trei
ţări române, astfel că statul naţional român s-a
format treptat, unirea din 1859 desăvârşindu-se
în 1918, când lupta pentru unitatea poporului
român a fost  încununată de victorie.

Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic
încă în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după
revoluţie aceasta a devenit problema centrală,
dominantă, a vieţii politice româneşti, o idee care
a pus în mişcare toate păturile sociale.

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii
din 1859 şi care înfăptuise revoluţia de la 1848
avea în frunte patrioţi înflăcăraţi, între care s-au
distins Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri,
Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi
Dumitru Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar
Boliac, Nicolae Orăşanu ş.a.

Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins
o amplă acţiune de propagandă în favoarea
Unirii, atât în ţară cât şi în străinătate. Răspândiţi
în diverse oraşe europene importante (Viena,
Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol),
patrioţii români au desfăşurat acţiuni laborioase
şi entuziaste, pentru crearea unui curent
internaţional de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.

În vara anului 1853 izbucneşte războiul
Crimeii, început de Rusia împotriva Imperiului
Otoman, eveniment care aduce în prim-planul
politic internaţional chestiunea orientală, inclusiv
situaţia Principatelor Dunărene, unirea acestora
fiind una din problemele importante puse în faţa
Congresului de pace de la Paris (1856), reunit
după înfrângerea Rusiei.

Datorită poziţiilor divergente, Congresul din
1856 nu a putut ajunge la un acord asupra Unirii
Principatelor, dar s-a creat însă posibilitatea ca
poporul român să se pronunţe în privinţa viitoru-
lui său.

În Tratatul de pace se prevedea ca poziţia
românilor din Principate să fie consultată prin in-
termediul unor Adunări (divanuri) ad-hoc, spe-
cial constituite în acest scop.

Pregătirile şi alegerile pentru Adunările ad-hoc
s-au desfăşurat în condiţii diferite în cele două
ţări. În Ţara Românească, fostul domn, caimaca-
mul Alexandru Ghica, a adoptat o poziţie de

înţelegere faţă de partida unionistă. În Moldova
însă, caimacamul N. Vogoride, agent al Turciei
şi al Austriei, a recurs la la un adevărat regim de
teroare si intimidare, pentru a zădărnici Unirea.
Au fost  interzise gazetele favorabile Unirii şi în-
trunirile politice, s-au făcut destituiri din funcţii
şi arestări masive.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii
unionoşti, revoluţionari de la 1848: Mihail
Kogălniceanu, Costache Negri, Alexandru Ioan
Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile Mălinescu, Anas-
tase Panu, în Moldova, C. A. Rosetti, fraţii Ştefan
şi Nicolae Golescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi
Dumitru Brătianu, Chr. Tell, Gh. Magheru, în
Muntenia. Pentru prima dată, ţărănimea îşi trim-
itea aleşii săi într-o adunare reprezentativă a ţării:
Ion Roată, Tănase Constantin, Gheorghe Lu-
pescu, Mircea Mălieru ş.a. Adunările ad-hoc şi-
au început lucrările în septembrie 1857, la Iaşi şi
la Bucureşti.

Într-o atmosferă de mare avânt patriotic,
Adunările ad-hoc au adoptat, în luna octombrie
1857, rezoluţii asemănătoare, în care cereau cu
hotărâre Unirea Principatelor într-un singur stat
cu numele de România, respectarea drepturilor,
a autonomiei şi a neutralităţii acestui stat şi o
Adunare Obştească care să reprezinte „toate in-

teresele naţiei”. Rezoluţiile
Adunărilor ad-hoc au fost trim-
ise Comisiei speciale. Aceasta
a alcătuit un raport pe care l-a
înmânat Conferinţei repre -
zentanţilor celor şapte puteri,
care s-au întrunit în mai 1858,
la Paris. Convenţia semnată la
7 august 1858, ca urmare a
lucrărilor Conferinţei, pre -
vedea ca cele două ţări să se
numească Principatele Uite ale
Moldovei şi Ţării Româneşti,
fiecare cu câte un domnitor,
guvern şi o Adunare Legiui -

toare proprie si înfiinţarea unei Curţi de Casaţie
comune pentru ambele Principate, cu sediul la
Focşani. Deoarece puterile Europei nu
îndepliniseră în întregime dorinţa fundamentală
a românilor, exprimată prin Adunările ad-hoc, se
impunea o acţiune internă a întregului popor,
care să realizeze Unirea şi să pună Europa în faţa
unui fapt împlinit. Alegerile de deputaţi în
Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul
unor înverşunate înfruntări între forţele partidei
naţionale unioniste şi forţele antinaţionale,
potrivnice Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă
de la Iaşi a ales ca domn al Moldovei pe candi-
datul partidei naţionale, Alexandru Ioan Cuza.
După alegerea din Moldova, privirile naţiunii
erau aţintite spre Bucureşti, unde Adunarea
electivă şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859.
Încă din prima zi, în Bucuresti, peste 30.000 mii
de oameni, mobilizaţi de tinerii unionişti, se
adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în
noaptea de 23 spre 24 ianuarie, deputaţii partidei
naţionale au convocat o şedinţă la hotelul „Con-
cordia”, în care au hotărât să propună Adunării
ca domn al Ţării Româneşti tot pe Alexandru
Ioan Cuza domnul Moldovei. Propunerea făcută
de Vasile Boerescu pentru  persoana lui Al. I.
Cuza a fost acceptată în unanimitate, deputaţii
conservatori fiind nevoiţi să cedeze voinţei
poporului. Unirea era condiţionată de alegerea
lui Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales,
într-o explozie de entuziasm popular! Prin pro-
priile-i forţe, poporul român realizase Unirea şi
întemeiase statul său naţional! „Unirea naţiunea
a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în
1862. Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru tot-
deauna în istoria Patriei noastre ca „Ziua
renaşterii naţionale”. Punând bazele României
moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă
esenţială pe drumul unităţii naţionale, a cărei în-
tregire deplină avea să se înfăptuiască în 1918.

2244 IIAANNUUAARRIIEE 11885599 –– UUNNIIRREEAA
PPRRIINNCCIIPPAATTEELLOORR RROOMMÂÂNNEE
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La sediul Uniunii Ucrainenilor din
România - Filiala Timiș a avut loc
lansarea cărții „Dezvelirea și sfințirea
monumentului lui Taras Sevcenko la
Lugoj”.

Plecat din satul marelui cărturar
bănățean Dimitrie Țichindeal „Gură
de aur”, autorul lucrării, Gheorghe
Iura Hleba, s-a lăsat călăuzit de vor-
bele poetului: „Ce n-aș face eu pentru
binele neamului meu!” și a scris o
carte mesaj despre eforturile
comunității ucrainene din Banat de a-
și păstra identitatea.

Cartea publicată în ediție bilingvă
româno-ucraineană ne arată unitatea
ucrainenilor în a-și promova valorile,
dar și deschiderea către toate celelalte
etnii.

„Prin publicarea cărții, Iura Hleba finalizează un
proiect greu de realizat și pentru comunități mult mai
mari și mai înstărite decât a sa. El și echipa sa ne
transmit astfel un mesaj puternic de susținere a tot ce
e frumos și nobil și ne fac mândrii că le suntem con-
temporani”, a spus dr. Raico Cornea, reprezentant al
minorităților naționale în Consiliul de Administrație

al Televiziunii Române.
Mircea Anghel - jurna-

list: „Gheorghe Hleba
este un om între oameni,
pe care l-am cunoscut cu
niște ani în urmă, prin na-
tura atribuțiilor de jurna-
list, la diferite acțiuni
desfășurate sub egida
UUR. Iura este un bun
român, un bun bănățean,
dar și un bun ucrainean,
un bun creștin, generos și
altruist. Cei 8.000 de
bănățeni-ucraineni pot fi
mândri de președintele
lor”.

Cuvinte de laudă au
fost rostite de profesorul emerit Mihai
Decun, care a uimit asistența cu lucruri
neștiute despre Taras Sevcenko, Carol Cusca,
președintele Uniunii Slovacilor, Ionel Lupu, primarul
de la Mașloc, Vasile Dzozd, prim-vicepreședinte, și,
surpriza zilei, comandantul Penitenciarului
Timișoara, un partener de dialog extraordinar.

Din discuții, mai curând niște dezbateri aprinse, am

aflat că există, în lume, de la Washinton la Buenos
Aires, de la Paris la Tbilisi, de la Roma la Moscova,
peste tot unde trăiesc ei, 1.384 de sculpturi din bronz,
granit sau marmură, ridicate din dragoste și respect
pentru cel mai mare poet al lor, Cobzarul Ucrainei.

Respect, Gheorghe Iura Hleba! Victor ENACHE

Lansare de carte la UUR - Filiala Timiș

Luceafărul poeziei româneşti - MIHAI EMINESCU
OO,, rrăămmââii
O, rămâi, rămâi la mine,
Te iubesc atât de mult!

Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult;

În al umbrei întuneric
Te aseamăn unui prinţ,
Ce se uit-adânc în ape

Cu ochi negri şi cuminţi;

Şi prin vuietul de valuri,
Prin mişcarea ‘naltei ierbi,
Eu te fac s-auzi în taină
Mersul cârdului de cerbi;

Eu te văd răpit de farmec,
Cum îngâni cu glas domol,

În a apei strălucire
Întinzând piciorul gol.

Şi privind în luna plină
La văpaia de pe lacuri,
Anii tăi se par ca clipe,

Clipe dulci se par ca veacuri.

Astfel zise lin pădurea,
Bolţi asupra-mi clătinând;

Şuieram l-a ei chemare
Ş-am ieşit în câmp râzând.

Astăzi chiar de m-aş întoarce
A-nţelege n-o mai pot...

Unde eşti, copilărie,
Cu pădurea ta cu tot?

LLaaccuull
Lacul codrilor albastru

Nuferi galbeni îl încarcă;
Tresărind în cercuri albe
El cutremură o barcă.

Şi eu trec de-a lung de maluri,
Parc-ascult şi parc-aştept
Ea din trestii să răsară

Şi să-mi cadă lin pe piept;

Să sărim în luntrea mică,
Îngânaţi de glas de ape,

Şi să scap din mână cârma,
Şi lopeţile să-mi scape;

Să plutim cuprinşi de farmec
Sub lumina blândei lune -

Vântu-n trestii lin foşnească,
Unduioasa apă sune!

Dar nu vine... Singuratic
În zadar suspin şi sufăr
Lângă lacul cel albastru

Încărcat cu flori de nufăr.

Mihai Eminescu - „Poe tul ne pereche”, „Luceafărul poeziei
româneşti”- simbolul literaturii naţionale, a văzut lumina zilei în 15 ian-
uarie 1850, la Botoşani. Fiu al că minarului Gheorghe Eminovici şi al
Ra lucăi, născută Ju raş cu, fiica stolnicului din Joldeşti, Mihai îşi petrece
copilăria în area lul mirific al Botoşanilor şi, mai ales, al Ipoteştilor,
locuri care aveau, mai târziu, să i se re ve leze în versuri rămase un reper
pentru posteritate.

Mihai Eminescu, al cărui nume a fost schimbat astfel de către Iosif
Vulcan, editorul revistei “Familia”, din Pesta, care i-a publicat prima
poezie - “De-aş avea...” - le-a încercat pe toate. A fost student, apoi a col-
indat ţara alături de trupe de teatru, cu care a ajuns şi la Timişoara, la
Blaj,  Bucureşti ori Cernăuţi. A fost un bun prilej pentru ca tâ nă rul
Mihai Eminescu să ia un contact direct şi să stabi leas că o le  gătură
indestructibilă cu tot ceea ce înseamnă limba română şi românism.

A publicat puţin în timpul vieţii, curmată brusc la doar 39 de ani, însă
opera sa de o inestimabilă va loare se constituie astăzi, şi de aici încolo,
drept cea mai de preţ comoară a literaturii române moderne.

A. B.
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Din popor se spune că în luna februarie trebuie să
ne pregătim pentru venirea primăverii, prin urmare,
vă punem la dispoziție câteva informații despre cele
mai întâlnite munci de grădinărit din luna februarie.
Vom trece prin grăindinile de flori, legume și fructe,
prin seră, și avem atâtea și atâtea sfaturi utile. Așadar,
iată ce trebuie să facem în luna februarie.

În grădina de flori
Spre finalul lunii, efectuați lucrări de tăiere pentru cle-

matis înainte ca aceasta să iasă din starea latentă și de în-
ceperea creșterii;

Curățați frunzele uscate ale ierburilor ornamentale în-
ainte de începerea creșterii. Tăiați-le la o înălțime de câțiva
centimetri deasupra solului;

Efectuaţi lucrările de tăiere pentru fuchsia, lăsând 1-2
muguri pe fiecare ramură;

Efectuați lucrări de tăiere pentru iasomia de iarnă după
înflorire, pentru a încuraja o nouă înflorire în anul următor.
Tăierea se va efectua la o înălțime de 5 cm față de tăierea
precedentă;

Efectuați lucrări de tăiere la arbuștii care înfloresc iarna,
cum ar fi mahonia sau viburnum, după ce aceștia și-au în-
cheiat perioada de înflorire;

Îndepărtați frunzele ofilite ale panseluțelor de iarnă pen-
tru a încuraja apariția unor noi frunze odată cu încălzirea
vremii;

Scoateți și replantați ghioceii în această perioadă cât
timp aceștia sunt încă verzi, dacă doriți să îi mutați și
replantați;

Dacă este nevoie sa mutați arborii și arbuștii de foioase,
acum este momentul, cu condiția ca solul să nu fie înghețat
sau inundat;

Plantați bulbii de crini;
Plantați butași de trandafiri în zone cu multă lumină

pentru o obține o inflorescența spectaculoasă la vară;
Plantați arbuști cu înflorire în iarnă pentru a oferri di-

versitate grădinii;
Acum este momentul potrivit pentru a planta butașii de

arbuști fructiferi în grădina sau în ghiveci;
Verificați frunzele spânzului de boli sau dăunatori (cea

mai frecventa boala este pata maronie a frunzelor) și
îndepărtați frunzele afectate.

În grădina de legume
Încercați să obtineți o recoltă timpurie de rubarbă prin

începerea plantării în această perioadă;
Acoperiți legumele perene cum ar fi sparanghelul si an-

ghinarea cu un strat de gunoi de grajd sau compost de gra-
dină;

Ajutați cartofii să germineze – poziționați-i într-o tavă
sau cofrag de ouă, într-un loc luminos, răcoros și ferit de

îngheț;
Începeți să plantați semințe de legume ca praz, ceapă și

țelină;
Pregătiți parcela în care veți semăna legumele.

Îndepărtați toate plantele uscate, săpați parcela și adăugați
un strat de compost. După ce ați efectuat aceste lucrări,
acoperiți parcela cu o folie de plastic pentru a menține umi-
ditatea și căldura parcelei;

Dacă aveți în grădină un sol nisopos și totuși doriți să
începeți planterea timpurie a legumelor, încercați să
construiți răzoare ușor ridicate de la nivelul solului. Astfel,
acestea pot ajuta la încălzirea mai rapidă a solului și nu
există posibilitatea inundării, deoarece se drenează foarte
ușor.

În grădina de fructe
Tăiați lăstarii de zmeură, care au fructificat toamna tre-

cută, de la nivelul solului pentru a stimula creșterea unor
noi lăstari care vor fructifica toamna care urmează. Tăiați
vârful lăstarilor care au crestul deasupra suportului de
susținere al arbuștilor;

Efectuați lucrările de tăiere pentru meri și peri cât timp
aceștia să află încă în stare latentă. Lucrările de tăiere pen-
tru pruni, cireși și piersici se vor efectua vara, deoarece în
acest anotimp pomii devin sensibili la bolile specifice se-
zonului;

Curățați arbuștii de coacăz si agrise pentru a obține o
recoltă bogată. Arbuștii de coacăz se pot planta de acum
până în primăvară;

Protejați caișii, piersicii și nectarinii de înflorirea tim-
purie. Acești pomi fructiferi pot fi plantați în această pe-
rioadă;

Acoperiți rădăcina pomilor fructiferi cu gunoi de grajd
bine putrezit sau compost de grădină, având în vedere să
nu formați o movilă sau grămadă prea mare de compost la
rădăcina pomului;

În seră
Nu semănați prea multe legume în această perioadă –

acestea vor crește subțiri și înalte din cauza insuficienței
de lumină specifică perioadei. Semințele semănate mai târ-
ziu vor crește la fel de repede;

Pentru o mai bună germinare a semințelor, investiți într-
un propagator electric – foarte folositor în cazul plantărilor
timpurii;

Așezați semințele de mazăre într-un bol cu apă călduță,
cu o noapte înainte de plantare, pentru a grăbi germinarea
acestora.

Îngrijirea gazonului
Încercaţi să creați o bordură pe margine, aceasta îi va

oferi gazonului un aspect curat și ordonat. De asemenea,
întreținerea gazonului va fi mai ușoară.

Din fotoliu
Sortați semințele necesare anul acesta în funcție de data

plantării;
Dacă încă nu ați făcut acest lucru, plantați parcela de le-

gume prentru a realiza rotația corespunzătoare a recoltelor
și pentru a preveni sedimentarea în sol a bolilor și dăună-
torilor;

Luați în considerare reutilizarea jardinierelor și a ghi-
vecelor suspendate pentru a adăuga culoare terasei;

Puteți să achiziționați arpagic sau semințe de sparanghel
pe care să le plantați la primăvară;

Achiziționați bulbi de gladiole sau de crini pentru a-i
planta imediat ce vremea vă permite acest lucru;

Achiziționați pomi fructiferi pe care sa îi plantați la în-
ceputul primăverii. Daca spațiul din gradină este limitat,
luați în calcul plantarea unor pomi fructiferi pitici.

Alte lucrări în grădină
Tăiați și îngrijiți gardul viu înainate ca păsările să își

construiască cuiburi în el;
Dacă adaugați în containerul de compost ramuri de

pomi fructiferi, tocați-le mărunt deoarece acestea se des-
compun într-o perioadă de timp îndelungată;

Spălați ghivecele goale cu apă caldă și detergent slab;
Dacă vremea este încă rece, verificați și umpleți hrăni-

torile pentru păsări. Dacă le atrageți în grădină, acestea vor
elimina dăunătorii;

Pregătiți butoaiele de apă pentru a fi gata înainte de în-
ceperea ploilor. Apa de ploaie trebuie folosită la udarea
plantelor iubitoare de acid. Apa de la robinet este ușor al-
calină;

Dacă încă nu știți ce tip de sol aveți, achiziționați un kit
pentru testarea solului care vă va ajuta să alegeți plantele
potrivite pentru grădina dumneavoastră.

Material preluat de pe www.agroland.ro

Lucrări în grădină și livadă în luna februarie



7

În ultima vreme au plecat dintre noi
Lauer Ioan (80 de ani),

Popovici Ana (71 de ani),
Covăsală Leontina (79 de ani),

Turci Carlo (74 de ani)
Uglea Floarea (68 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

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

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:........................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară
în ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special 
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.
Numele şi prenumele:........................................................

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

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

Semnătura

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond-Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic

Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând roșii, varză, castraveți. Strada Fântânii

nr. 43, telefon: 0747-273.038.
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.

Electrician, execut instalații electrice com-
plete, dețin PFA. Pentru informații suplimen-
tare, sunați la numărul de telefon 0723-321.452.

Caut persoane între 18-65 de ani pentru în-
cadrare ca agent de securitate în localitatea
Biled (Siloz). Informații la telefon: 0756-
199.029.

Execut servicii de curățare completă a auto-
turismelor și a mobilierului tapițat (piele natu-
rală, material textil, vinil etc.) cu produse
profesionale cu tehnologia injecție/extracție
abur, precum și hidratare și aplicare protecție,
la domiciliul clientului. Telefon 0742-373.745.

Vând bicicletă medicală performantă. Tele-
fon: 0770-804.185.

Vând albine pe rame 1/1 model Dadant și ro-
iuri. Telefon: 0724-961.503.

Vând: cauciucuri 185/65/14 - 4 bucăți;
195/65/15 - două bucăți, preț 15 RON bucata;
instalație gaz baie; antenă parabolică cu țeavă;
vană baie cu suport, preț 100 RON bucata. Te-
lefon: 0727 - 357.445.

Vând motocoasă Husqvarna, aproape nouă,
semiprofesională, 2 CP, la numai 1.500 lei. Te-
lefon: 0734-538.090.

Vând autoturism „Daihas”: I.T.M., asigurare,
rovigneta, impozit achitate pe anul 2020. Bonus
4 genți cu cauciucuri. Dumitru Prohap, telefon
0727357445.

Ocazie! Vând autoturism, 2.700 RON, ITP,
rovignetă, asigurare, impozit la zi, cauciucuri cu
jenți de iarnă-vară, baterie în garanție și cauciu-
curi 185/65/15 și 195/65/15, 150 lei bucata. Te-
lefon 0727-357.445.

Vând țuică de sărbători și cauciucuri
185/195/205. Becicherecu Mic, telefon 0722-
572.448.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Alexandru Bărbătaș și Iasmina-Giulia State
Casă de piatră!

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

Stimaţi cetăţeni,
La începutul acestui an comuna noastră a be-

neficiat de o finanțare în cuantum de 120.000
lei din partea Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Timiș în cadrul Progra-
mului Național de Cadastu General și Carte
Funciară prin care vom face înscrierea în cartea
funciară pentru aproximativ 1.680 de imobile
situate în extravilanul comunei Becicherecu
Mic.

În data de 14.02.2020 comuna Becicherecu
Mic a semnat un contract de prestări servicii cu
o firmă specializată în măsurători cadastrale –
MS CAD SRL, iar după ce am depus contractul
la sediul OCPI Timiș, prestatorul serviciilor de
măsurare și-a început activitatea.

În prima etapă, OCPI Timiș a pus la
dispoziția MS CAD SRL date tehnice și coor-
donate geospațiale pentru a determina zona și
sectoarele cadastrale în care se vor face măsu-
rătorile.

În urma prelucrării datelor obținute de la
OCPI Timiș am delimitat 47 de sectoare cadas-
trale în care se vor desfășura aceste lucrări. Sec-
toarele sunt următoarele: nr. 23, 31, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81 și 82.

În concret va fi cuprinsă toată zona de sud a
extravilanului localității noastre (DN 6
intersecție cu calea ferată – spre Săcălaz –
granița de hotar cu Biled – DN 6) și se vor în-
scrie în cartea funciară toate imobilele din acest
perimetru.

Durata execuției lucrărilor este 16 luni cal-
culată din 14.02.2020 și va avea următoarele
etape:

- Realizarea măsurătorilor în teren – 6 luni;
- Deschiderea cărților funciare și completa-

rea acestora de către OCPI cu datele proprieta-
rilor aflați în evidența OCPI și în evidența
comunei Becicherecu Mic – 2 luni;

- Etapa de publicitate și contestații cu privire
la titularii înscriși în CF – 2 luni;

- Soluționarea contestațiilor depuse în etapa
de publicitate – 1 lună;

- Transmiterea datelor finale către OCPI
Timiș pentru completarea cărților funciare – 1

lună;
- Avizarea cărților funciare definitive de către

ANCPI – 3 luni;
- Comunicarea cărților funciare către pro-

prietari – 2 luni;
Graficul de execuție prezentat poate suferi

modificări în funcție de evoluția pandemiei
Covid-19 pe teritoriul României în special cu
privire la etapa de publicitate, depunere și
soluționare contestații deoarece potrivit legii în
lipsa asigurării accesului publicului la aceste
date vom fi obligați să suspendăm executarea
contractului și să prelungim durata execuției cu
perioada suspendării.

Principalele beneficii ale înscrierii în cartea
funciară a imobilelor sunt următoarele:

- Înscrierea gratuită a dreptului de proprie-
tate;

- Asigurarea limitelor de proprietate și a
vecinătăților deoarece fiecare carte funciară va
avea un inventar de coordonate fix și indiferent
de cine va măsura proprietățile vor exista întot-
deauna aceleași limite;

- Realizarea gratuită a succesiunilor pe tere-
nurile care sunt în proprietatea persoanelor de-
cedate către moștenitorii legali sau testamentari;

- Extrasele CF deschise în cadrul programu-
lui de cadastru general și carte funciară vor de-
veni acte de proprietate (la ora actuală extrasele
CF pot fi utilizate doar cu titlu de act de publi-
citate și sunt valabile doar dacă sunt însoțite de
actele de proprietate – contracte, certificate de
moștenitor etc.);

- Rezolvarea situațiilor litigioase și a supra-
punerilor de titluri;

- Actualizarea bazei de impozitare și evidența
din registrul agricol a primăriei;

Este foarte important ca în momentul în care
vom anunța publicarea listelor cu titularii drep-
tului de proprietate să primim de la dumnea-
voastră sesizări cu privire la proprietarii care
urmează să fie înscriși în Cartea Funciară deoa-
rece după rămânerea definitivă a informațiilor,
actualizarea acestora va fi supusă taxelor perce-
pute de OCPI.

În calitate de responsabil cu realizarea aces-
tui proiect de interes public îmi iau angajamen-
tul să anunț de fiecare dată progresul
măsurătorilor, să vă acord asistență și să vă răs-
pund tuturor întrebărilor.

Secretar General
Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI
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- Părinte, sunt foarte speriat! Aud o
voce care-mi zice toată ziua ce să fac!
Sunt posedat?

- Nu, fiule! Ești însurat.

- Ai bătut covorul?
- Nu, doar l-am certat puțin...

Moscova, anii '50. Interdicție de
ieșire între orele 21 și 6. Doi milițieni
văd unul care se furișa. Unul scoate
mitraliera și îl împușcă.

- Volodia, de ce l-ai împușcat? E
numai 20:45!

- Îl cunosc, stă departe! Nu mai
ajungea...

- Dv. sunteți pacientul salvat din in-
cendiu?

- Da.
- Aveți mai multe fracturi decât ar-

suri!
- M-au stins cu lopata.

BancuriIntegrame: Meci

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Pescăreţul Mic”

IARNA LA BECICHERECU MIC


