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Viceprimarul 
Adrian-Silviu Gherasim

şi consilierii locali
Vasile Andraş-Sauca,

Raluca-Doriana Avram,
Lucia-Florentina Boier,
Daniel-Alexandru Cristea,
Sandu-Sorinel Glujdea,
Alexandru Grămăticu,

Emilia Isac,
Florica-Bianca Manea,

Alehandro-Dario Petrovici,
Emanuela-Alina Stan şi
Marius-Constantin Viciriuc
urează tuturor doamnelor

și domnișoarelor din 
comună să aibă parte de
o primăvară frumoasă.

Situaţia la zi a proiectului de alimentare
cu gaz metan a localităţilor 

Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi
Stimaţi cetăţeni, aşa cum

am promis, revenim cu infor-
maţii privind proiectul de în-
1inţare a sistemului de
distribuţie a gazelor naturale
pe raza comunei Becicherecu
Mic. Inițiativa a aparținut
primarilor comunelor Beci-
cherecu Mic și Dudeștii Noi,
Raimond-Ovidiu Rusu și, res-
pectiv, Alin Nica.

Vă prezentăm pe etape 1e-
care pas pe care l-am parcurs
pentru implementarea acestui
proiect, urmând ca 1ecare dintre dumneavoastră să tragă concluziile şi să aibă în vedere
că până la recepţia şi punerea în funcţiune a acestei investiţii nu ne vom opri din aceste
demersuri. 

Actulii primari ai celor două localităţi, Raimond-Ovidiu Rusu, respectiv Ion Goşa,
împreună cu reprezentanţii ADI „Dimitrie Ţichindeal” s-au întâlnit într-o şedinţă de
lucru pentru a pregăti următorii paşi pe care urmează să îi facem în vederea realizării
acestei investiţii. Toate detaliile, în paginile 4-5

Pregătirea documentaţiei
pentru cadastrul general
Aşa cum am anunţat în repetate rânduri, ne apropiem de etapa de publicitate a proiec-

tului de realizare a cadastrului general pe intravilanul comunei Becicherecu Mic.
Urmează să pregătim cărţile funciare pe care le vom publica. Fiecare cetăţean are
posibilitatea să îşi consulte cărţile funciare şi să formuleze observaţii/contestaţii ter-
men de 60 de zile astfel încât varianta finală pe care o va recepţiona OCPI Timiş şi
o va transmite către ANCPI Bucureşti să corespundă cu situaţia din teren.

Pentru acest lucru am pregătit două cereri, iar care cei care doresc să facă actua-
lizări ale informaţiilor din cartea funciară sau să conteste rezultatele măsurătorilor
şi propunerile pe care le vom înainta spre recepţie au posibilitatea să depună urmă-
toarele documente:

a). Solicitare pentru eliberarea unui certificat de posesie asupra întregii suprafeţe
înscrise în CF - acest document este necesar în sitauaţia în care în urma măsurăto-
rilor s-au constatat plusuri de suprafaţă pe care nu este notat nici un proprietar.
Exemplu: Aveţi o carte funciară cu suprafaţa totală de 889 mp însă figuraţi ca pro-
prietar doar pe suprafaţa de 500 mp, iar pe diferenţă nu este înscris nimeni. În
această situaţie faceţi demersurile şi vă înregistraţi la biroul de taxe şi impozite, la
registrul agricol şi solicitaţi primarului să vă elibereze un certificat de posesie. Pe
baza acestui certificat vă notăm diferenţa de teren şi în final veţi fi proprietar pe în-
treaga suprafaţă de 889 mp.

b). Solicitare pentru eliberarea unui certificat de existenţă a construcţiilor pentru
construcţiile care nu figurează înscrise în CF - acest document este necesar în si-
tuaţia în care pe teren aveţi anexe care nu au fost înregistrate în CF. Exemplu: Pe
lângă casa de locuit mai aveţi un garaj, o bucătărie de vară, o magazie, un grajd şi
un depozit de cereale însă nici una nu figurează înscrise în CF. În situaţia în care
doriţi ca aceste construcţii să fie intabulate le declaraţi la biroul taxe şi impozite şi
la registrul agricol iar mai apoi formulaţi o solicitare pentru înscrierea acestora.
Odată înscrise în CF, aceste construcţii vor spori valoarea proprietăţii, pot fi extinse,
modificate sau transformate pe viitor.

c). Contestaţie cu privire la datele înscrise în extrasul CF - acest document poate
fi depus în situaţia în care există informaţii eronate cu privire la adresa administra-
tivă notată în CF, proprietarii înscrişi în CF şi chiar cu privire la măsurători dacă
veţi constata că au fost înscrise suprafeţe greşite sau dacă aveţi o documentaţie to-
pografică pe întregul cvartal care conţine alte date decât cele ridicate de topometriştii
MS Cad SRL care au lucrat pe teren.

Găsiţi aici modele de cereri (în format editabil) pe care trebuie să le depuneţi
dacă aveţi observaţii şi va fi necesară actualizarea datelor: https://becicherecumic.re-
gista.ro/.../alte-documente.../8683

Începând din luna martie şi până la sfârşitul lunii aprilie, cetăţenii sunt aş-
teptaţi la Primărie pentru a consulta hărţile şi baza topografică specifice fie-
cărei proprietăţi în parte şi pentru clarificarea situaţiei terenurilor şi
construcţiilor aferente.

Nici o primăvară fără pomi 
de la domnul primar!

Și în acest an, Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei Becicherecu
Mic, oferă cetățenilor din localitate
care doresc acest lucru câte doi pomi
fructiferi. Doritorii sunt așteptați la
Primărie pentru a completa cererea
prin care își pot exprima opțiunile
până în data de 11 martie, urmând ca
în intervalul 15-19 martie să se facă
distribuția pomilor.
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Întâmpinarea Domnului este prăznuită
la 40 de zile de la naşterea lui Hristos, pe
2 februarie. Mântuitorul este dus la Tem-
plu de Fecioara Maria şi dreptul Iosif
pentru împlinirea Legii, care prevedea ca
orice întâi născut de parte bărbătească să
fie afierosit lui Dumnezeu în a 40-a zi de
la naştere. 

În acel moment se făcea şi curăţirea
mamei. În Templu sunt întâmpinaţi de
dreptul Simeon şi prorociţa Ana. 

Potrivit Tradiţiei, dreptul Simeon a
făcut parte din traducătorii Pentateuhului
din limba ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns la textul
„Iată Fecioara va lua în pântece şi va
naşte fiu”, a înlocuit termenul „fecioara”
cu „femeie”. Pentru necredinţa sa, Dum-
nezeu i-a făgăduit că nu o să moară până
nu va vedea pe Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, reprezintă
aşteptarea împlinirii profeţiilor. În mo-
mentul în care acesta Îl ia în braţe pe
Hristos, rosteşte: „Acum slobozeşte (eli-
berează) pe robul Tău, Stăpâne, după cu-
vântul Tău, în pace, că văzură ochii mei
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea
feţei tuturor popoarelor, lumina spre descope-
rirea neamurilor şi slava poporului Tău, Is-
rael” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi eliberat
nu pentru că era plictisit sau obosit, ci pentru
că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători
aflăm că el pleacă spre a vesti şi morţilor că
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost
introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul
494. Astfel, a fost înlocuită străvechea sărbă-
toare păgână a Lupercaliilor, de la începutul
lui februarie, când aveau loc şi procesiuni în
jurul oraşului cu făclii aprinse, în onoarea zeu-
lui Pan, supranumit şi Lupercus, adică ucigă-
torul lupilor sau ocrotitorul turmelor împotriva
lupilor. 

În Răsărit această sărbătoare s-a introdus în
penultimul an al domniei împăratului Justin I
(526), iar generalizarea ei s-a făcut în cursul
secolului VI, începând din anul 534, când îm-
păratul Justinian a schimbat data sărbătorii de
la 14 februarie la 2 februarie (40 de zile soco-
tite de la 25 decembrie, noua dată a sărbătorii
Naşterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă şi la noi, ca în-
datorire a mamelor de a aduce pruncii la bise-
rică, la patruzeci de zile după naştere, pentru
molifta de curăţirea lor şi închinarea pruncilor
la sfintele icoane. 

Mama care a născut vine în biserică şi în
numele familiei aduce pe noul născut ofrandă
lui Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea DomnuluiSfaturi duhovniceşti 
de la Părintele Argatu

• În zilele de post nu trebuie să te cerţi cu nimeni, orice s-ar
întâmpla, oricât te-ar supăra cineva, orice ispite ai avea. 

• Nu trebuie să dormi mai mult pentru a trece timpul mai re-
pede.

• Nu trebuie să ştie nimeni că posteşti, în afară de cei ai casei
tale şi să nu te lauzi. 

• Nu face vizite pentru a nu fi obligat să spui că posteşti şi
pentru a nu fi ispitit şi pus în situaţia să mai faci şi alte păcate. 

• Fugi cât poţi de orice păcat cu care te ispiteşte necuratul
diavol pentru a-ţi fura strădania făcută în ziua de post şi pentru
a pieri folosul ce-ţi vine din această jertfă.

• Nu uita că postul nu este numai înfrânare, adică abţinere de
la mâncare, de la băutură, ci şi abţinere de la orice păcat.

• Dacă ai vreun prieten să nu trăieşti cu el, căci lui 
Dumnezeu nu-i place curvia şi rugăciunea ta nu este primită (pă-
catul desparte pe om de Dumnezeu). 

• Înainte de nuntă cu o săptămână mirii trebuie să ţină post,
să se spovedească şi să se împărtăşească.

• Pentru a avea protecţie toată ziua, daţi-vă cu aghiasmă mică
pe mâini şi pe faţă.

• Pentru vite şi păsări se face de către preot o aghiasmă spe-
cială, nu se foloseşte aghiasma noastră.

Dreapta măsură
Un pic de durere te face profund,

Mai multă durere te-afundă prea mult.
C-un pic de avere n-ai lipsuri în casă,
Cu multă avere n-ai somn şi te-apasă.
Un pic de-mplinire te face mai bun,
Prea multă împlinire te face nebun.
Un pic de putere te face mai tare,

Prea multă putere pe alţii îi doare.
C-un pic de respect eşti încrezător,

Cu prea mult respect devii sfidător.
Un pic de-ngrijire te ţine mai bine,

Prea multă îngrijire-i o hibă-n gândire.
C-o slujbă, desigur, ai pâine pe masă,
Dar dacă ai zece, n-ai masă, n-ai casă.
Păstrează, creştine, măsura în toate,

Deloc nu e bine, iar prea mult te-abate
Încet, dar şi sigur de la pocăinţă

Şi te pricopseşte c-o altă credinţă.

Domnul nostru Iisus Hristos întâi l-a învăţat pe Sfin-
ţii Apostoli Evanghelia şi Sfintele Scripturi, le-a dăruit
înţelepciune multă, puterea cuvântului, apoi i-a blago-
slovit şi i-a iniţiat în misiunea de a propovădui ceea ce
au învăţat de la Dânsul, apoi trimiţând Duhul Sfânt
peste ei, i-a trimis la neamurile toate să binevestească
dreapta credinţă şi să-i aducă la Biserica Lui Hristos.

Asemenea şi creştinii zilelor noastre, au trebuinţă de
a învăţa cuvintele Evangheliei şi Sfintele Scripturi,
apoi cu luare aminte să se înţelepţească din învăţăturile
Sfinţilor părinţi şi din înţeleptele învăţături ale Bisericii
Ortodoxe pentru a înţelege puterea cuvintelor  pildui-
toare ale Scripturii şi prin această putere să depărteze
de la dânşii toată răutatea şi patimile, ca vindecându-
se de toată vătămarea păcatului să dobândească darul
grăirii de cele Sfinte, având întru toate blagoslovenia
preotului duhovnic, care, de va fi rânduit de la Dum-
nezeu, îl va iniţia în misionarismul pravoslavnic de a
propovădui învăţătura dreptei credinţe la toţi cei
aproape lui, la cunoscuţi şi necunoscuţi, pentru a de-
prinde meşteşugul predicării şi vorbirii cu oamenii,
roade fiind acelea de a învăţa pe mulţi cuvântul Lui
Dumnezeu. 

Viaţa aceasta pe pământ este asemenea unei scări.
Fiecare faptă pe care o săvârşim este o treaptă. 

Deci, de săvârşim lucru plăcut Lui Dumnezeu, păşim

cu o treaptă spre împărăţia cerurilor, locul unde Dom-
nul îi veseleşte pe cei ce bine i-au plăcut în viaţa lor;
iar orice faptă rea şi orice păcat este asemenea alune-
cării de pe scara cea către cerurile desfătărilor veşnice
şi căderea spre iadul chinuitorilor diavoli. 

Scara vieţii este pe o parte şi pe alta influenţată spre
rău de mulţi diavoli care aşteaptă să pună mâna pe un
suflet şi să-l chinuie veşnic. 

De asemenea, pe de o parte şi de alta are îngerii Lui
Dumnezeu care îi povăţuiesc pe creştini la lucrarea fap-
telor bune. 

Deci, de vom asculta de îngerul Domnului care ne
cheamă la viaţa cea plăcută Lui Dumnezeu, când vom
termina de păşit pe ale vieţii trepte, la fericirea veşnică
vom ajunge, iar de vom urma influenţelor diavolului,
vom cădea în focul iadului celui veşnic. Deci să luăm
aminte şi să ne păzim de gândurile care ne viclenesc şi
de la adevăr ne răpesc, ducându-ne spre iad. 

Nici răul pe care ni l-au făcut alţii să nu-l ţinem
minte, nici altora rău să facem, ca să nu le facem 
bucurie diavolilor, ci plăcuţi Domnului să fim, pentru
a moşteni viaţa cea veşnică.

SSffaattuurrii dduuhhoovvnniicceeşşttii ddee llaa ppăărriinntteellee
VVeenniiaammiinn IIlliiee

Rugăciunea 
copilului înainte 

de culcare
Mulţumesc Doamne Iisuse;

Pentru ziua ce-a trecut,
Pentru că ai vegheat şi nimeni

Niciun rău nu ne-a făcut!
Mulţumesc pentru tăticul;
Pentru dulcea mama mea,
Pentru pâinea de la masă;

Pentru toată grija Ta!
Şi te rog pe tine, Doamne,

Să mă ierţi dacă-am fost rău,
Să m-ajuţi să $u cuminte,

Eu să $u copilul Tău!
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Venituri la bugetul local

Total venituri la bugetul local al comunei Beciche-
recu Mic: 8.467,40 mii lei (8.467.400 lei), din care
3.630,96 mii lei (3.630.960 lei) din taxe şi impozite lo-
cale (42,88%), 4.062,00 mii lei (4.062.000 lei) din bu-
getul de stat (47,97%), 12,60 mii lei (12.600 lei)
vânzare bunuri aparţinând domeniului privat (0,14%),
305 mii lei (305.000 lei) sume repartizate de Consiliul
Judeţean Timiş (3,60%), 456,84 mii lei (456.840 lei)
sume provenite din finanţări nerambursabile în curs de
execuţie (5,39%) şi 330,60 mii lei (330.608 lei) exce-
dent bugetar din anii precedenţi (3,90%).

Cheltuieli secţiunea funcţionare
Total cheltuieli secţiunea FUNCŢIONARE: 7.004

mii lei (7.004.000 lei)

Notă: Veniturile din bugetul de stat acoperă cheltu-
ielile de funcţionare ale comunei Becicherecu Mic (sa-
larizare, birotică, mentenanţă, funcţionare servicii,
învăţământ, asistenţă socială şi o parte din utilităţi –
alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă şi
salubrizarea a instituţiilor publice, inclusiv cele subor-
donate). 

Diferenţa de 2942 mii lei (2.942.000 lei) de la sec-
ţiunea funcţionare sunt acoperite din veniturile rezul-
tate din taxele şi impozitele locale şi au ca destinaţie
cheltuielile cu serviciile publice locale (transport în

comun, iluminat public, administrarea domeniului 
public, străzi etc.)

Cheltuieli secţiunea dezvoltare
Total cheltuieli secţiunea DEZVOLTARE: 1794 mii

lei (1.794.000 lei)
Notă: 1. La secţiunea dezvoltare nu se cuprind în

bugetul iniţial sumele care vor fi obţinute din vânzarea
bunurilor aparţinând domeniului privat şi sumele care
se obţin prin contractele de finanţare încheiate de co-
muna Becicherecu Mic

Lista contractelor de finanţare semnate de comuna
Becicherecu Mic

1. Modernizare şi extindere sistem de alimentare cu
apă în comuna Becicherecu Mic, judeţul Timiş, valoare

7.748.220,30 lei, finanţare asigurată de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi al Administraţiei Publice;

2. „Realizare Parc Central în comuna Becicherecu
Mic, judeţul Timiş”, vloare 456.864,44 lei, finanţare
asigurată de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Ru-
rale.

2. Diagrama nu afişează proiectele de dezvoltare lo-
cală pentru care nu au fost prevăzute sume în buget.

3. Cheltuielile de la secţiunea dezvoltare sunt aco-
perite din excedentul bugetar, venituri din vânzarea bu-
nurilor aparţinând domeniului privat, sume repartizate
de către Consiliul Judeţean Timiş şi sume repartizate
prin contractele de finanţare.

Situaţia statistică a bugetului comunei Becicherecu Mic pe anul 2022

Zestrea edilitară a comunei Becicherecu Mic se va îmbo-
găţi, în curând, cu un nou reper. Este vorba despre Parcul
Central, o investiţie de care se vor putea bucura toate cate-
goriile de locuitori ai comunei, de la cei mai tineri, la cei
mai vârstnici.

Proiectul a fost iniţiat în anul 2018, iar de curând s-a sem-
nat contractul de lucrări, deoarece, aşa cum ne informează
autorităţile locale, s-a optat pentru asigurarea valorii inte-
grale a proiectului pe trimestrul I şi II al acestui an, astfel
încât să se facă o singură solicitare de rambursare a valorii
contractului în acest an.

Parcul Central, o nouă investiţie pe fonduri europene, fi-
nanţat prin intermediul Agenţiei pentru Finanţarea Investi-
ţiilor Rurale (AFIR) are o valoare de contract de 456.864.44
lei, valoarea investiţiei din partea comunei Becicherecu Mic
fiind de 595.000 de lei.

Aşadar, anul acesta vor începe lucrările la noul parc, iar
data finalizării acestora este prevăzută la sfârşitul lunii au-
gust a anului viitor.

Amplasat în spatele bibliotecii, Parcul Central va dispune
de mai multe oaze de recreere, adaptate fiecărei categorii de
cetăţeni din localitate. 

Astfel, parcul va dispune de zone verzi, cu gazon şi pomi

care vor asigura umbra pe timpul verii, cu bănci pentru
odihnă şi jucării pentru cei mici.

Un alt spaţiu de joacă, cu tobogan, huţuluşe şi alte acce-
sorii va sta la dispoziţia copiilor. 

Pentru cei mai mari se va amenaja un teren de sport mul-
tifuncţional, pe care se vor putea practica diverse sporturi:
baschet, minifotbal, volei, tenis.

De asemenea, va fi amenajată o zonă pentru relaxare, toa-
lete, dar şi un foişor şi o scenă, rezultând într-o zonă propice
organizării de evenimente artistice.

Parcul Central va fi, din perspectiva enunţată anterior,
una dintre zonele de atracţie ale comunei Becicherecu Mic.

ÎNCEP LUCRĂRILE LA PARCUL CENTRAL
O nouă investiţie pe fonduri europene prinde contur la Becicherecu Mic
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Stimaţi cetăţeni, aşa cum am promis, reve-
nim cu informaţii privind proiectul de în(in-
ţare a sistemului de distribuţie a gazelor
naturale pe raza comunei Becicherecu Mic.
Inițiativa a aparținut primarilor comunelor
Becicherecu Mic și Dudeștii Noi, Raimond-
Ovidiu Rusu și, respectiv, Alin Nica.

Vă prezentăm pe etape (ecare pas pe care 
l-am parcurs pentru implementarea acestui
proiect, urmând ca (ecare dintre dumneavoas-
tră să tragă concluziile şi să aibă în vedere că
până la recepţia şi punerea în funcţiune a aces-
tei investiţii nu ne vom opri din aceste demer-
suri. 

Actulii primari ai celor două localităţi, 
Raimond-Ovidiu Rusu, respectiv Ion Goşa,
împreună cu reprezentanţii ADI „Dimitrie 
Ţichindeal” s-au întâlnit într-o şedinţă de
lucru pentru a pregăti următorii paşi pe care
urmează să îi facem în vederea realizării acestei
investiţii.

Istoricul proiectului este următorul:

1. În luna februarie 2014 primarul comunei Beciche-
recu Mic a solicitat Ministerului Energiei să îi comunice
cota de gaz repartizată din coşul naţional de energie
pentru localitatea Becicherecu Mic, deoarece acest do-
cument a fost solicitat de către operatorul economic care
a intenţionat să oferteze serviciile pentru realizarea stu-
diului de fezabilitate pentru a determina costurile nece-
sare realizării sistemului de distribuţie în perimetrul
Becicherecu Mic. Aceleaşi demersuri au fost realizate
şi de localitatea Dudeştii Noi.

2. În luna august 2014 Ministerul Energiei a comu-
nicat cota de gaz alocată pentru localitatea Becicherecu
Mic, precum şi faptul că în perimetrul localităţii noastre
nu există un concesionar desemnat pentru dezvoltarea
şi exploatarea sistemului de distribuţie a gazelor natu-
rale, urmând să stabilească un calendar pentru conce-
sionarea serviciului după ce va exista un studiu de
fezabilitate şi suficiente informaţii tehnico-economice
pentru a întocmi un caiet de sarcini în vederea realizării
licitaţiei. 

3. În luna septembrie 2014 primarul comunei Beci-
cherecu Mic a încheiat un contract de prestări servicii
cu SC I.R.I.G.C Impex SRL având ca obiect realizarea
unui studiu de fezabilitate pentru investiţia „Înfiinţare
distribuţie gaze naturale în comunele Dudeştii Noi şi
Becicherecu Mic, judeţul Timiş”. Având în vedere că
obiectul contractului viza şi date care ţin de localitatea
Dudeştii Noi, costurile de realizare a studiului au fost
împărţite între cele două comune (comuna Dudeştii Noi
la rândul ei a contractat cu acelaşi operator acelaşi stu-
diu de fezabilitate). Prin Hotărârea Consiliului Local
Becicherecu Mic nr. 2 din 08.01.2015, Consiliul Local
al Comunei Becicherecu Mic a aprobat Varianta I a stu-
diului de fezabilitate la o valoare de 13.368.683 lei (fără
a fi luată în calcul reţeaua secundară şi racordurile), iar
principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului
pentru localitatea Becicherecu Mic au fost 985 de gos-
podării, 14 obiective social-cultural, 95 de societăţi co-
merciale printr-o reţea de 10,365 km lungime (de la
punctul de racordare din comuna Sînandrei). De aseme-
nea, prin studiul de fezabilitate întocmit de SC
I.R.I.G.C. Impex SRL şi aprobat de Consiliul Local Be-
cicherecu Mic prin Hotărârea nr.02 din 08.01.2015, du-
rata de realizare a proiectului este de 60 de luni
calendaristice cu respectarea următoarelor etape:

- Anul I – Obţinere avize şi acorduri + Organizare de
şantier;

- Anul II – Execuţie aproximativ 15% din proiect;
- Anul III – Execuţie aproximativ 25% din proiect;
- Anul IV – Execuţie aproximativ 50 % din proiect +

recepţie lucrare şi punere în funcţiune pe raza comunei
Dudeştii Noi;

- Anul V – Finalizare execuţie + probe şi teste + pu-

nere în funcţiune pe raza comunei Becicherecu Mic;
4. Studiul de fezabilitate împreună cu Hotărârea Con-

siliului Local al Comunei Becicherecu Mic nr. 02 din
08.01.2015 a fost transmisă către Ministerul Energiei –
care în acel moment era autoritatea competentă cu or-
ganizarea licitaţiei publice în vederea concesionării ser-
viciului public de distribuţie cu gaze naturale. Studiul
de fezabilitate a fost însoţit de toate avizele, mai puţin
acordul Consiliului Local al Comunei Sînandrei privind
realizarea staţiei de reglare-măsurare presiune pe dome-
niul public al comunei Sînandrei (acord obţinut în luna
martie a anului 2016 după ce primarii comunelor Beci-
cherecu Mic şi Dudeştii Noi au participat la o şedinţă
de consiliu şi au explicat că toate costurile de realizare
a investiţiei şi readucerea domeniului public în stadiul
iniţial).

5. După analizarea Ministerul Energiei - Direcţia Ge-
nerală Ţiţei şi Gaze a transmis adresa nr. 179.482 din
03.11.2015, înregistrată la sediul comunei Becicherecu
Mic sub nr. 5.851 din 04.11.2015 prin care ne-a solicitat
în completare o Hotărâre a Consiliului Local prin care
punem la dispoziţie toate terenurile libere de sarcini pe
care se va realiza investiţia, fără a face alte observaţii
în legătură cu restul documentaţiei.

6. În data de 15.12.2015 Consiliul Local al Comunei
Becicherecu Mic a emis Hotărârea Consiliului Local
Becicherecu Mic nr. 186 din 15.12.2015 prin care s-a
dat curs solicitării Ministerului Energiei.

7. În anul 2016, după obţinerea şi comunicarea acor-
dului Consiliului Local Sînandrei pentru utilizarea do-
meniului public, primarii comunelor Becicherecu Mic
şi Dudeştii Noi au solicitat de două ori audienţă la Mi-
nisterul Energiei pentru a primi un exemplar din caietul
de sarcini şi date concrete pentru realizarea licitaţiei şi
desemnarea operatorului concesionar care va dezvolta
reţeaua de distribuţie cu gaze naturale. De fiecare dată
au primit explicaţii legate de proiectele legislative prin
care competenţa de organizare a licitaţiilor va fi trans-
ferată către cele două comune.

8. În anul 2017, după instalarea în funcţie a Guver-
nului nou format în urma alegerilor parlamentare din
iarna anului 2016, primarul comunei Becicherecu Mic
a înaintat un memoriu către Guvern în atenţia primului
ministru, a ministrului dezvoltării şi a ministrului ener-
giei în legătură cu proiectul de alimentare cu gaze na-
turale şi a atras atenţia că potrivit legii studiul de
fezabilitate este valabil cinci ani de zile şi studiul depus
adoptat în ianuarie 2015 intră în anul trei de valabilitate,
an pentru care se preconiza execuţia a 40% din investi-
ţie.

9. Guvernul României a răspuns memoriului prin in-
dicarea faptului că în data de 29.11.2016 a intrat în vi-
goare o nouă metodologie de elaborare a
documentaţiilor şi conţinutului-cadru pentru proiectele

de investiţii finanţate din fonduri publice, iar după ce
Ministerul Energiei va reanaliza documentaţiile depuse
ne va comunica modificările care se impun – lucru care
nu s-a întâmplat.

10. În lunile iunie şi iulie 2018 au avut loc mai multe
modificări legislative - prin Legea nr. 131/2018 şi Legea
nr. 167/2018 competenţa de organizare a licitaţiilor pu-
blice a fost transferată către unităţile administrativ-te-
ritoriale.

11. În perioada 19.07.2018-15.04.2019 iniţierea de-
mersurilor privind concesionarea serviciului public de
distribuţie a gazelor naturale a fost paralizată din punct
de vedere legislativ deoarece, deşi legea s-a modificat,
normele de punere în aplicare nu au fost modificate. HG
749/2014 a rămas în vigoare, iar Ministerul Energiei a
motivat că nu va realiza licitaţia deoarece o hotărâre a
Guvernului nu poate deroga de la prevederile legii şi
prin urmare trebuie să aşteptăm noile norme. Noile
norme metodologice au fost adoptate prin HG nr.
209/2019 şi dosarele care au stat la Ministerul Energiei
ne-au fost restituite în luna iulie 2019. După patru ani
şi şase luni în care dosarele au stat la Ministerul Ener-
giei am avut în sfârşit posibilitatea de a iniţia demersu-
rile privind concesionarea serviciului public de
alimentare cu gaze naturale.

12. După publicarea în Monitorul Oficial al Româ-
niei a HG nr. 209/2019, comuna Becicherecu Mic şi co-
muna Dudeştii Noi au făcut primii paşi pentru
implementarea proiectului şi a fost refăcut devizul ge-
neral estimativ al studiului de fezabilitate pentru ca pro-
iectul să fie depus spre finanţare în sesiunea deschisă
de Fondul de Dezvoltare şi Investiţii înfiinţat prin OUG
nr. 114/2018 care presupunea un mecanism de împru-
mut fără dobândă. Noul deviz a fost realizat pe o altă
soluţie tehnică (extinderea SRMP Sînandrei, faţă de va-
rianta iniţială de construire a unui nou SRMP pentru ca
să nu mai fie necesar un nou acord al Consiliului Local
Sînandrei) iar costurile s-au diminuat, valoarea totală a
proiectului fiind 9.910.619,00 lei TVA inclus
(5.693.814,00 lei TVA inclus comuna Becicherecu Mic
şi 4.216.805,00 lei TVA inclus comuna Dudeştii Noi).

13. În luna iunie 2019 Consiliul Local al Comunei
Becicherecu Mic a adoptat două hotărâri care vizează
realizarea sistemului de distribuţie cu gaze naturale: Ho-
tărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 66 din
13.09.2019 prin care am aprobat asocierea comunei Be-
cicherecu Mic în cadrul ADI „Dimitrie Ţichindeal” şi
Hotărârea Consiliului Local Becicherecu Mic nr. 73 din
24.06.2019 prin care am aprobat contractarea unei fi-
nanţări din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii pentru
proiectul „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale
în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi” prin in-
termediul ADI „Dimitrie Ţichindeal”.

14. În perioada iulie-august 2019 am depus memo-

Situaţia la zi a proiectului de alimentare cu gaz metan 
a localităţilor Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi
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riile pentru obţinerea noilor avize necesare concesionă-
rii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale,
deoarece indiferent de sursa de finanţare este obligatorie
concesionarea serviciului către un operator de distribu-
ţie.

15. În data de 05.09.2019 Consiliul Local al comunei
Becicherecu Mic a adoptat HCL nr. 100 din 05.09.2019
prin care s-a aprobat asocierea fără personalitate juridică
cu comuna Dudeştii Noi în vederea iniţierii procedurilor
de licitaţie a concesionării perimetrului Becicherecu
Mic - Dudeştii Noi către un operator de distribuţie. Tot
în luna septembrie 2019 a fost adoptat şi HCL nr. 111
din 30.09.2019 prin care a fost desemnată comisia de
evaluare şi selectare a ofertelor.

16. În luna noiembrie 2019, înainte de a demara lici-
taţia publică, cele două comune au aprobat prin HCL nr.
136 din 25.11.2019 alocarea unor sume pentru întocmi-
rea unui nou studiu de fezabilitate care să stea la baza
contractului de concesiune şi au luat în calcul inclusiv
costurile pentru realizarea reţelelor secundare şi a bran-
şamentelor.

17. În luna ianurie 2020 a fost adoptat HCL nr. 06 din
27.01.2020 prin care a fost aprobat noul studiu de feza-
bilitate întocmit de SC Infra Plan SRL prin care valoa-
rea investiţiei a fost actualizată la 24.967.785 lei TVA
inclus (12.088.751 lei TVA inclus comuna Becicherecu
Mic şi 12.879.034 lei TVA inclus comuna Dudeştii
Noi). Noul proiect a luat în calcul atât reţelele secundare
cât şi racordurile la fiecare gospodărie, prevede realiza-
rea investiţiei în trei ani de zile şi presupune o cotă de
cofinanţare pe care o va asigura concesionarul care va
fi desmenat câştigător.

18. În data de 11.02.2020 comuna Dudeştii Noi – în
calitate de lider de asociere – a publicat anunţul licitaţiei
publice organizate în vederea concesionării serviciului
public de distribuţie a gazelor naturale în perimetrul Be-
cicherecu Mic - Dudeştii Noi şi realizarea investiţiei
„Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comu-
nele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”.

19. La licitaţia publică anunţată în data de 11.02.2020
s-au înscris doi operatori: Gaz Vest SA şi Premier
Energy SRL, iar în data de 14.04.2020 a fost finalizată
procedura de licitaţie, fiind desemnat câştigător opera-
torul de distribuţie Premier Energy SRL. Operatorul de
distribuţie Premier Energy SRL a fost desemnat câşti-
gător în următoarele condiţii:

- Redevenţa anuală plătită concedentului – 6% din
valoarea tarifului de distribuţie;

- Nivelul investiţiei minime asumate – 7.067.168 lei
+ TVA, care reprezintă execuţia a 24.450 ml reţea dis-
tribuţie gaze naturale;

- Perioada de execuţie a lucrărilor – 24 luni calenda-
ristice (calculate de la data eliberării autorizaţiei de con-
struire şi emiterii ordinului de începere a lucrărilor).

20. Nemulţumit de rezultatul licitaţiei publice, Gaz
Vest SA a demarat o serie de litigii împotriva comunei
Dudeştii Noi – liderul asocierii: dosar nr. 853/2020 des-
chis la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţii-
lor, dosar nr. 1660/30/2020 deschis la Tribunalul Timiş,
dosar nr. 1660/30/2020* deschis la Curtea de Apel Ti-
mişoara, dosar nr. 1417/30/2020 deschis la Tribunalul
Timiş,  dosar nr. 1417/30/2020/a1 deschis la Tribunalul
Timiş, dosar nr. 1417/30/2020/a2 deschis la Tribunalul
Timiş şi dosar nr. 1417/30/2020/a3 deschis la Tribunalul
Timiş, prin care a fost amânată posibilitatea semnării
contractului de concesiune până în luna august 2021 –
data comunicării Hotărârii Judecătoreşti definitive din
dosarul nr. 1417/30/2020 prin care a fost declarat nul
recursul promovat de Gaz Vest SA împotriva comunei
Dudeştii Noi.

21. Deoarece în perioada 14.04.2020-31.07.2021 prin
acţiunile realizate de Gaz Vest SA nu a fost posibilă
semnarea contractului de concesiune şi demararea pro-
iectului tehnic pentru înfiinţarea sistemului de distribu-
ţie a gazelor naturale în comunele Becicherecu Mic şi
Dudeştii Noi şi pentru că oricum în sarcina celor două
comune a rămas o diferenţă de 16.557.855,08 lei TVA
inclus pentru cofinanţarea lucrărilor, în luna august
2020 a fost adoptat HCL nr. 115 din 26.08.2020 prin
care s-au alocat fonduri necesare şi s-a aprobat investiţia
„Înfiinţare sistem de distribuţie inteligentă a gazelor na-
turale în comunele Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”
pentru accesarea fondurilor europene prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prio-
ritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport
al energiei electrice şi gazelor naturale.

22. În perioada septembrie 2020-decembrie 2020 s-
a întocmit Studiul de Fezabilitate şi s-au obţinut avizele

şi acordurile solicitate prin Ghidul de Finanţare a Pro-
gramului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de
transport al energiei electrice şi gazelor naturale.

23. În luna decembrie 2020 a fost adoptat HCL nr.
166 din 16.12.2020 prin care a fost aprobat Studiul de
fezabilitate elaborat de Infra Plan SRL pentru a obiec-
tivul de investiţie „Înfiinţare sistem inteligent de distri-
buţie gaze naturale în comunele Dudeştii Noi şi
Becicherecu Mic judeţul Timiş, ADI «DIMITRIE ŢI-
CHINDEAL»” la valoarea 32.827.772,11 lei (inclusiv
TVA), diferenţa faţă de investiţia „Înfiinţare sistem de
distribuţie distribuţie gaze naturale în comunele Beci-
cherecu Mic şi Dudeştii Noi” fiind doar cu privire la sis-
temul inteligent de autocitire a contoarelor care
presupune şi o componentă software. Tot în cadrul şe-
dinţei din 16.12.2020 a fost adoptat şi HCL nr. 174 din
16.12.2020 prin care instrumentarea cererii de finanţare
a proiectului a fost delegată în sarcina ADI „Dimitrie
Ţichindeal”.

24. În data de 31.12.2020 a fost depusă cererea de fi-
nanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastruc-
tură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme
inteligente şi sustenabile de transport al energiei elec-
trice şi gazelor naturale.

25. În luna august 2021 autoritatea de management
(Ministerul Fondurilor Europene) a solicitat prima cla-
rificare a cererii de finanţare. În data de 27.08.2021 ADI
„Dimitrie Ţichindeal” a transmis răspunsul la clarificare
şi a redepus solicitarea de finanţare cu toate completă-
rile transmise şi în clarificare. În data de 27.08.2021

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic a fost con-
vocat de îndată într-o şedinţă extraordinară pentru a ac-
tualiza estimările programului de investiţii publice
„Înfiinţare sistem inteligent de distribuţie gaze naturale
în comunele Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic judeţul
Timiş, ADI «DIMITRIE ŢICHINDEAL»“, document
solicitat prin clarificarea nr. 1

26. În data de 16.12.2021 autoritatea de management
(Ministerul Investiţilor şi Fondurilor Europene) a soli-
citat a doua clarificare a cererii de finanţare. În aceeaşi
zi a fost transmis de către ADI „Dimitrie Ţichindeal”
răspunsul nr. 87 din 16.12.2021, iar ulterior a fost reîn-
cărcată cererea de finanţare cu datele completate con-
form celei de a doua clarificări.

27. În data de 03.02.2022 autoritatea de management
(Ministerul Investiţilor şi Fondurilor Europene) a co-
municat prin adresa nr. 12866 din 03.02.2022 rezultatul
final al evaluării cererii de finanţare după 13 luni de la
data depunerii. Proiectul depus de ADI „Dimitrie Ţi-
chindeal” a obţinut 60,5 puncte, fiind eligibil şi singurul
proiect din judeţul Timiş care a depășit cele 50 de
puncte necesare eligibilităţii. Cu toate acestea, nu am
prins finanţarea deoarece banii, 235,29 milioane euro,
au fost puţini şi s-au epuizat în primele 15 proiecte.
Dacă cele două localităţi ar fi însumat 3.000 de bran-
şamente la reţeaua de gaz, am fi obţinut 12 puncte
în plus şi am fi avut în total 72,5 puncte, fapt ce ne-
ar fi plasat între primele 15 proiecte ce urmau să fie
finanţate.

28. În data de 04.02.2022 rezultatele au fost publicate
pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Fondurilor Europene
şi poate fi consultat aici: https://mfe.gov.ro/prog.../autori-
tati-de-management/am-poim/

29. După afişarea rezultatelor, în cursul zilei de

07.02.2022, primarii comunelor Becicherecu Mic şi Du-
deştii Noi împreună cu echipa ADI „Dimitrie Ţichin-
deal” au făcut o analiză în legătură cu evoluţia acestui
proiect.

A fost identificată principala cauză care a făcut ca
proiectul să fie evaluat la un punctaj de 60,5. Potrivit
punctului nr. 1.7 din Anexa 3 Ghidului de Finanţare –
Grile de evaluare şi evaluare a cererilor de finanţare
punctajele finale au fost calculate în funcţie de ponderea
numărului de gospodării care urmează să fie racordate.
În acest sens, ADI „Dimitrie Ţichindeal” deserveşte un
număr de 1.681 de gospodării ceea ce a generat un
punctaj de 3 puncte în comparaţie cu asocierile sau uni-
tăţile administrativ-teritoriale care au câştigat 15 puncte
pentru că în proiect au fost vizate mai mult de 3.000 de
gospodării.

Având în vedere că ultimul proiect eligibil şi finan-
ţabil a fost punctat la 70,75 puncte, dacă cele două co-
mune aveau mai mult de 3.000 de gospodării pentru
care s-ar fi realizat branşamentele punctajul final ar fi
fost 72,5 şi asta ar fi însemnat cel mai mare punctaj –
potrivit listei finale cel mai bun proiect a obţinut un
punctaj de 72,25.

Deşi rezultatul vine ca o dezamăgire de moment, mai
ales că acesta a fost admis însă nu poate fi finanţat de-
oarece a fost atins plafonul de finanţare, în continuare
ne propunem următorii paşi:

1. Îi vom notifica pe reprezentanţii Premier Energy
SRL pentru a semna contractul de concesiune care are
la bază investiţia „Înfiinţare sistem de distribuţie distri-
buţie gaze naturale în comunele Becicherecu Mic şi Du-

deştii Noi” pentru ca operatorul sistemului de distribuţie
să depună documentaţia pentru obţinerea licenţei de
operare în perimetrul Becicherecu Mic - Dudeştii Noi.

2. După obţinerea licenţei de operare urmează să în-
cheiem un contract de cofinanţare prin care operatorul
Premier Energy SRL îşi va aduce aportul 7.067.168 lei
+ TVA la care s-a angajat prin oferta depusă la licitaţie,
iar cele două comune vor asigura suma de
16.557.855,08 lei TVA inclus.

3. Operatorul de distribuţie va realiza proiectul tehnic
şi va obţine toate avizele pentru emiterea autorizaţiei de
construire. Termenul necesar proiectării prevăzut în gra-
ficul general al investiţiei este de 90 de zile.

4. În paralel, ADI „Dimitrie Ţichindeal” va depune
o solicitare pentru finanţare prin Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny” pentru a asigura cofinanţa-
rea celor două localităţi. Din informaţiile primite, sesiu-
nea de finanţare se va deschide în luna martie 2022.

Estimarea realistă în acest moment este că în toamna
acestui an putem să avem proiectul tehnic şi să depunem
memoriile pentru obţinerea avizelor solicitate prin cer-
tificatul de urbanism. Având în vedere că proiectul se
va realiza în trei localităţi (Sînandrei, Dudeştii Noi şi
Becicherecu Mic) iar autorizaţia de construire va fi eli-
berată de Consiliul Judeţean Timiş, ne aşteptăm ca la
începutul anului 2023 să putem anunţa începerea efec-
tivă a lucrărilor. Având în vedere întregul istoric al aces-
tei investiţiei şi că în momentul de faţă suntem mai
aproape de un rezultat concret, vom face absolut toate
demersurile ca în final să vedem şi finalitatea acestui
proiect. Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă
dorim multă sănătate!

Raimond-Ovidiu Rusu, 
primarul comunei Becicherecu Mic
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1122 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de ve-

nituri proprii al comunei Becicherecu Mic pentru anul
2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1133 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind înscrierea reţelei de alimentare cu energie

electrică realizată în baza proiectului „Extindere rețea
electrică de interes public zonal: PUZ zonă rezidențială
– 100 locuințe (Etapa I – 53 locuințe, Etapa II – 47
locuințe) intravilan zona NV (CF 400888) în localitatea
Becicherecu Mic, județul Timiș” – Etapa I, în inventarul
domeniului privat al comunei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1144 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind preluarea în patrimoniul comunei Beciche-

recu Mic a terenului intravilan înscris în CF nr. 403476,
nr. cad. 403476 și trecerea acestuia în domeniul public al
comunei Becicherecu Mic ;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1155 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind aprobarea încheierii unui contract de como-

dat asupra terenurilor extravilane înscrise în CF 404032
și CF 404033;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1166 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind aprobarea modificărilor și completărilor la ac-

tele constitutive ale Asociației de Dezvoltare Interco-
munitară Deșeuri Timiș;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1177 ddiinn 1100 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind utilizarea excedentul bugetar al bugetului de

credite din anul 2021 la secțiunea dezvoltare a bugetului
local pentru anul 2022.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Verificarea respectării graficului de colectare 
al deşeurilor biodegradabile din gospodăriile

cetăţenilor
Deşi programul de colectare pentru anul 2022 a fost anunţat în numărul ziarului

local din ianuarie 2022, domnul viceprimar a primit câteva sesizări cu privire la cetă-
ţenii care au început încă de săptămâna trecută să depoziteze aceste deşeuri pe domeniul
public. 

Au fost deja înmânate primele avertismente, în care va - acordat şi un termen rezo-
nabil de ridicare a materialelor de pe domeniul public, urmând ca mai apoi să trecem
la măsuri coercitive pentru cei care nu se vor conforma termenelor din avertisment.

Produse și preparate 
din carne import Ungaria, 

la un pas distanţă!
SC Melinus SRL va deschide, luna viitoare, un magazin

specializat pe comercializarea de produse din carne de
porc și pasăre (pui, curcan, gâscă și rață) import Ungaria.

Magazinul este situat vis-a-vis de Pro-, lângă brutăria
de pe Calea Banatului.

Nu în ultimul rând, magazinul caută să angajeze vân-
zătoare (cu domiciliul în Becicherecu Mic). Persoanele in-
teresate pot a.a detalii la numărul de telefon
0799-072.001.
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Staicu Gheorghe (91 de ani),
Isac Alexandru (81 de ani),

Cesăreanu Aurora (62 de ani)
Dumnezeu să-i 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 PRODCOM Târgu Jiu

ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Electrician, execut instalaţii electrice

de la A la Z, depuneri acte Enel pentru
branşare etc. Tel: 0721-411.895.

Electrician, execut instalaţii electrice
complete, deţin PFA. Pentru informaţii

suplimentare, sunaţi la numărul de tele-
fon 0723-321.452.

Vând vană baie - 64 lei; cauciucuri di-
ferite dimensiuni - 12 lei/buc. Telefon:
0727-357.445. Starea civilă

Şi-au unit destinele
Eusebiu-Gabriel Apetroaei și Cristina Țurcanu, 
Daniel-Cristian Stan și Anca-Gabriela Socianu

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

Utile

Decontarea cheltuielilor 
persoanelor aflate în izolare ca
urmare a infectării cu COVID-19
La nivelul comunei Becicherecu Mic s-a reuşit realizarea unei proceduri de de-

contare a cheltuielilor realizate de persoanele aflate în izolare la domiciliu ca urmare
a infectării cu Covid-19 în perioada 01.01.2022 - prezent, precum şi pentru cazurile
viitoare.

Prin bugetul local, Consiliul Local Becicherecu Mic a aprobat un buget total de
30.000 lei pentru hrană şi un buget de 35.000 lei pentru medicamente şi materiale
sanitare pentru aplicarea prevederilor Ordinului MS nr.725/2020.

Astfel pot beneficia de sprijin persoanele care sunt în categoriile persoanelor vul-
nerabile prevăzute de art.7, alin (2) din OUG nr.18/2017, respectiv:

a) nivel economic sub pragul sărăciei;
b) şomaj;
c) nivel de educaţie scăzut;
d) dizabilitate;
e) boli cronice;
f) boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
g) graviditate;
h) vârsta a treia;
i) vârstă sub 18 ani;
j) fac parte din familii monoparentale;
k) risc de excluziune socială;
l) alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social

de la nivelul comunităţii.
Prin urmare vom stabili o procedură de decontare care va presupune următoarele

documente:
a). cerere privind decontarea cheltuielilor realizate în perioada de izolare
b). copie CI din care să rezulte domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei Beci-

cherecu Mic
c). decizia DSP de izolare la domiciliu în care să fie specificată perioada izolării

sau concediul medical eliberat de medicul de familie - pentru persoanele
angajate/asigurate care au beneficiat de concediu medical pe durata izolării la do-
miciliu

d). documentele fiscale (bon fiscal sau factură+chitanţă) care sunt datate în pe-
rioada izolării la domiciliu prin care se face dovada achiziţionării alimentelor ne-
cesare asigurării alimentaţiei în perioada de izolare şi a medicamentelor necesare
tratării infecţiei Covid-19

e). documente care probează încadrarea în categoriile prevăzute de art.7, alin (2)
din OUG nr.17/2017 sau un raport de anchetă socială realizat de către comparti-
mentul de asistenţă socială din cadrul comunei Becicherecu Mic            

f). declaraţie pe proprie răspundere privind utilizarea sumelor de bani, precum şi
pentru certificarea realitatăţii şi veridicităţii documentelor depuse pentru decontarea
cheltuielilor                 

Având în vedere că termenele de izolare au variat în funcţie de statusul de vac-
cinare (10 zile, 7 zile sau 5 zile) valoarea deconturilor va fi diferită de la caz la caz.

Procedura de decontare va fi comunicată fiecărui compartiment cu atribuţii din
cadrul aparatului de specialitate şi după ce va fi avizată şi aprobată vom anunţa pe-
rioada în care se vor primi cererile şi documentele enumerate mai sus.
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Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Pescăreţul Mic”

Reportaj

Despre Lazăr Pomorişaţ se poate vorbi la nes-
fârşit. Am mai scris despre el, am făcut şi repor-
taje, l-am prezentat în diferite ipostaze. Acum, la
vârsta de aproape 86 de ani, s-a mutat definitiv la
Becicherecu Mic, localitate în care a copilărit şi pe
care a îndrăgit-o, unde i-au fost părinţii şi rădăci-
nile. Chiar şi la această vârstă, este mai tânăr decât
mulţi alţi tineri: merge pe bicicletă, indiferent dacă
e iarnă sau vară, îşi antrenează mintea şi trupul.
Mintea, prin sudoku, integrame şi şah, iar trupul,
prin multă mişcare. E mândru de frontispiciul casei
părinteşti, pe care emblema familiei Pomorişaţ este
scrisă în limba sârbă şi e acolo din moşi-strămoşi.
Stăm de vorbă cu dânsul despre ultimele întâm-
plări pe care i le-a rezervat viaţa şi ne prezintă o
diplomă, în limba sârbă, pe care a primit-o de la
Uniunea Sârbilor din România, precum şi multe
alte diplome. Aşadar, ne-am propus să vorbim des-
pre ultimele distincţii pe care le-a primit maestrul
Lazăr Pomorişaţ şi despre activitatea muzicală pe
care o desfăşoară în comuna Becicherecu Mic.
Aceasta pentru că, de-a lungul anilor, zeci poate
chiar sute de tineri au învăţat tainele muzicii la di-
ferite instrumente de la veşnicul tânăr Lazăr Po-
morişaţ.

În cariera sa a condus, în calitate de dirijor, sau
a cântat, în calitate de instrumentist, în formaţii şi
orchestre alcătuite din nume mari ale muzicii po-
pulare din Banat şi nu numai. De asemenea, a sus-
ţinut spectacole alături de marile voci ale
folclorului bănăţean. Dacă ar fi să enumerăm arti-
ştii care s-au aflat alături de maestrul Pomorişaţ în
diferite momente ale carierei sale, îi amintim pe
Pavel Cebzan, Dorin Cuibariu, Paia Maximov,
Luca Novac, Luţă Popovici, Pavel Roşu, Tică
Stângaciu, Ana Pacatiuş, Petrică Moise, Tiberiu
Ceia, Mariana Drăghicescu, Maria Tudor, Elena
Jurjescu, Mircea Mioc, Leonora Ştefan. Chiar şi
acum, la o vârstă venerabilă, Lazăr Pomorişaţ îşi
continuă activitatea artistică, făcând parte din for-
maţia de tamburaşi „Bicherii lui Bata” din Sânni-
colau Mare. A şi scris o poezie, în limba sârbă, dar
şi motto-ul şi a creat logo-ul formaţiei: „Tu eşti
dragostea mea veche / Măreaţă, magică tambură /
Te iubesc tineri şi bătrâni / Dar cel mai mult, bi-
cherii lui Bata”. Cu formaţia din Sânnicolau Mare
a participat, printre alte manifestări artistice, la
Festivalul Mondial de la Novi Sad.

„Cea mai valoroasă diplomă – începe discuţia
Lazăr Pomorişaţ – este cea de recunoştinţă pentru
întreaga activitate artistică în slujba naţiei sârbe.
Aceste diplome se dau foarte rar. Tot de la Uniunea
Sârbilor am mai primit diplome pentru Ansamblul
«Mladost», cu care în Germania şi Elveţia am luat
locul întâi pe Europa, la nivelul diasporei sârbeşti.

Am început să îmi fac ordine în arhivă şi am înce-
put cu diplomele pe care le-am primit de-a lungul
vremii. Am lucrat la Casa Raională de Cultură,
cum era pe atunci, şi am avut în subordine 62 de
unităţi. În 1968, la reorganizarea administrativ-te-
ritorială, am trecut la municipiu. În primul an am
înfiinţat Ansamblul «Timişul», al cărui membru
fondator sunt, alături de alţi iniţiatori. Mai am o
diplomă de excelenţă pentru ansamblu, în general,
nu se specifică faptul că eu am fost dirijorul an-
samblului. Am înregistrat, pentru export, un disc
cu 16 piese-document pentru folclorul din Banat,
aşa cum s-a cântat la horă cândva, împreună cu
Ansamblul «Timişul». Pentru că am amintit de dis-
curi, am contribuţii la 11 discuri la Electrecord, ca
instrumentist, la acordeon mai precis. Mai am o di-
plomă pentru locul I şi titlul de laureat ca dirijor
de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara la
un concurs din 1977. O diplomă la care ţin foarte
mult este cea prin care mi s-a acordat, în calitate
de membru al Clubului Sportiv Vulturii Şag, locul
I la concursul Cupa 11 Iunie la fotbal. Competiţia
a avut loc la Parţa, în 11 iunie 1959. Îmi aduc
aminte că am jucat cu Uivar şi am câştigat cu 1-0.
Am dat gol de la 18 metri în vinclul din stânga por-
ţii. Am jucat half-dreapta, numărul 5”.

Activitatea cu copiii din Becicherecu Mic a des-
făşurat-o încă de când s-a reîntors acasă. În fiecare
duminică la ora 17, în studioul de la Teo, Lazăr Po-
morişaţ face orchestră: vioară, acordeon, pian (la
care cântă chiar el) şi saxofon, alături de copiii
Alex Dobra (saxofon), Iustin Jurji (vioară şi pian),
Robi Hegheduş (orgă) şi Teo Cozocea (pian şi
acordeon). Maestrul realizează separat orchestraţia
pentru fiecare instrument, iar piesele alese sunt
dintre cele mai diverse, abordând mai multe genuri
muzicale. „Lucrez cu copiii astfel încât să le creez
o cultură muzicală vastă, nu să abordeze un singur
gen”, explică Lazăr Pomorişaţ. „Ştiu ce putere au
copiii cu care lucrez acum şi pot spune că au des-
chisă, fiecare dintre ei, calea spre muzică. Asta cu
condiţia să continue pe acelaşi drum”, completează
maestrul.

În finalul discuţiei noastre, maestrul Lazăr Po-
morişaţ ne dezvăluie secretul unei vieţi sănătoase
la o vârstă venerabilă: „Mintea şi trupul trebuie să
le antrenezi. Dacă stai să spui că eşti bătrân şi că
nu mai merge, dacă te consolezi cu această idee,
totul e gata”. Să mai spunem că Lazăr Pomorişaţ
este expert în sudoku, activitate care stimulează şi
ea funcţiile creierului.

Cât priveşte latura politică, dirijorul şi interpre-
tul Lazăr Pomorişaţ ne spune: „Singura mea poli-
tică este muzica, şi ea nu m-a dezamăgit
niciodată”. Petru Vasile TOMOIAGĂ

„Singura mea politică este muzica,
şi ea nu m-a dezamăgit niciodată”

La taifas cu maestrul Lazăr Pomorişaţ


