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Joi 17.03.2022 a avut loc şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Becicherecu Mic. Pe Ordinea de Zi a şedinţei au fost înscrise
mai multe proiecte de hotărâre printre care şi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului local
de exploatare al pajiştilor din domeniul public şi privat al comunei
Becicherecu Mic;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a sta-
tului de funcţii al comunei Becicherecu Mic;

3. Proiect de hotărâre privind transferul capacităţilor energetice
din PUZ NV Becicherecu Mic către E-Distribuţie Banat SA;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al co-
munei Becicherecu Mic;

5. Proiect de hotărâre privind demararea investiţiei „Reabilitare
şi eficientizare energetică Corp Şcoală cu clasele I - VIII Beciche-
recu Mic”.

În urma şedinţei Consiliului Local Becicherecu Mic au fost
luate următoarele hotărâri:

a) Regulamentul local de exploatare a pajiştilor din domeniul
public sau privat al comunei Becicherecu Mic a fost actualizat con-
form noilor modificări legislative. Astfel, a fost aprobată o nouă
perioadă de păşunat între 25.04 şi 06.12 a fiecărui an. Această mo-
dificare a regulamentului va însemna şi modificarea clauzelor con-
tractuale din contractele de închiriere a pajiştilor din domeniul
privat al comunei Becicherecu Mic încheiate cu 14 crescători de
animale. Tot legat de acest subiect, vă informăm că s-au centralizat
toate cererile depuse de crescătorii de animale care solicită închi-
rierea sau concesionarea pajiştilor din patrimoniul comunei Beci-
cherecu Mic, au fost centralizate efectivele de animale deţinute de
crescătorii de animale care deţin exploataţii agricole şi au fost in-
ventariate suprafeţele de pajişti disponibile la începutul anului
2022. Urmează ca reprezentanţii comisiei de agricultură, conser-
vare, îmbunătăţiri funciare şi protecţia mediului să se întrunească
în şedinţă şi să facă propuneri de modificare a contractelor exis-
tente (dacă este cazul) şi propuneri de atribuire a suprafeţelor dis-
ponibile către crescătorii de animale care au solicitat pajişti.

b) Organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului comunei Becicherecu Mic a comportat următoarele
modificări:

- Pentru postul Inspector I Superior din compartimentul urba-
nism şi autorizarea construcţiilor a fost modificat gradul funcţiei
(Inspector I Asistent) ca urmare a îndeplinirii cumulative a vârstei
şi a stagiului de cotizare la sistemul de pensii al domnului Lungu
Marcel Vasile care a optat pentru pensionarea la limită de vârstă
după 22 de ani de activitate neîntreruptă în funcţia de arhitect al
comunei Becicherecu Mic.

- Postul de Consilier Juridic I Asistent a fost ocupat la cerere
de domnişoara Nicodim Lavinia Ionela, aceasta îndeplinind con-
diţiile de vechime şi studii, iar funcţia de Inspector I Asistent şi-a
schimbat denumirea în funcţia de Consilier I Asistent - post vacant
pentru care vom face demersurile necesare ocupării funcţiei. Vă
reamintim că la sfârşitul anului 2021 pentru funcţia de Consilier
Juridic I Asistent a fost organizat un concurs de recrutare, însă nici
un candidat nu a întrunit condiţiile de vechime. Astfel, Consiliul
Local Becicherecu Mic a considerat oportun să aprobe funcţia de
Consilier I Asistent pentru care se pot solicita şi alte studii (în afară
de cele juridice), însă condiţia vechimii - cel puţin 1 an în specia-
liatea studiilor - a rămas.

- Au fost actualizate gradele celorlalte funcţii pentru care s-au or-
ganizat concursuri de promovare în grad profesional şi s-a actualizat
inclusiv lista cu asistenţi personali ai persoanelor cu handicap care
sunt încadrate cu contract de muncă în cadrul compartimentului de
asistenţă socială al comunei Becicherecu Mic.

Ne propunem ca pentru următoarea perioadă să organizăm con-
cursuri de recrutare pentru cele două funcţii publice vacante (Inspector
Urbanism şi Consilier Taxe şi Impozite) şi chiar pentru funcţia publică
temporar vacantă - cu raport de serviciu pe durată determinată - din
cadrul biroului de contabilitateprin realizarea demersurilor către Agen-
ţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Conform HG nr.611/2008, con-
cursurile vor fi publice şi anunţate în prealabil în Monitorul Oficial al
României şi prin toate mijloacele de comunicare la nivel local (anunţ
pe site şi în avizierul local).

c) În urma notificării E-Distribuţie Banat SA cu privire la pre-
darea capacităţilor energetice realizate în etapa I a proiectului de
extindere a reţelei de alimentare cu energie electrică în PUZ NV
Becicherecu Mic, reprezentanţii E-Distribuţie Banat SA au recal-
culat indicele de eficienţă al investiţiei şi au comunicat Consiliului
Local Becicherecu Mic că sunt dispuşi să ramburseze 50% din in-
vestiţia realizată (201.000 lei valoarea fără TVA).

Această ofertă a fost prezentată Consiliului Local Becicherecu
Mic care a aprobat transferul a 50% din investiţia realizată către
E-Distribuţie Banat SA şi utilizarea cu titlu gratuit a 50% din in-
vestiţie care nu a fost rambursată pe o durată de 10 ani ,după care
se va renegocia procentul de amortizare. Urmează să finalizăm for-
malităţile, iar în momentul încasării sumei de bani să propunem
reinvestirea sumei în Etapa a II-a a investiţiei pentru care am soli-
citat refacerea şi actualizarea devizului cu valorile din 2022 pentru
ca să realizăm caietul de sarcini şi să demarăm procedura de achi-
ziţie a lucrărilor.

d) La rectificarea bugetară, Consiliul Local Becicherecu Mic a
alocat suma de 161.000 lei pentru Planul Urbanistic General al co-
munei Becicherecu Mic. Cea mai mare parte din sumă - 130.000
lei - a fost alocată pentru realizarea studiilor necesare proiectării
Planului Urbanistic General, o parte din sumă a fost alocată pentru
realizarea suportului topografic necesar obţinerii avizelor, iar o
parte din sumă a fost alocată pentru încheierea contractului de pro-
iectare a Planului Urbanistic General.

În acest moment toate aceste costuri sunt suportate din bugetul
local, însă prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă sunt alo-
cate sume pentru realizarea documentaţiilor de urbanism, şi în mo-
mentul în care se vor deschide sesiunile de finanţare vom aplica
pentru obţinerea finanţării şi degrevarea bugetului local de aceste
cheltuieli care se pot duce către alte investiţii de interes local sau
către cofinanţări pe proiectele existente.

e) La începutul lunii martie, viceprimarul comunei Becicherecu
Mic a realizat o vizită de lucru cu un proiectant la sediul Şcolii
Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” - Corpul şcolii vechi - şcoala
cu clasele I-IV, pentru a estima costurile cu realizarea unei lucrări
de reabilitare. În urma vizitei la obiectiv s-a estimat un cost brut
iniţial de 4.800.000 lei pentru lucrările de reabilitare şi eficientizare
energetică a clădirii. Urmează să realizăm întreaga documentaţie
şi să depunem proiectul spre finanţare prin Programul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă la sesiunea dedicată infrastructurii educa-
ţionale şi a îmbunătăţirii performanţei energetice.

Primăria comunei Becicherecu Mic

Concluziile ultimei ședinţe a Consiliului Local

Flori de 8 martie
pentru 

doamnele 
și domnișoarele

din 
Becicherecu Mic

Recensământul
Persoanelor 

și Locuinţelor

Vă reamintim că în perioada 14.03.2022 -
15.05.2022 are loc prima etapă a Recensământu-
lui Persoanelor şi Locuinţelor - Runda 2021 - au-
torecenzarea.

În acest sens vă informăm că la sediul primăriei
- Becicherecu Mic, Calea Banatului nr. 9, jud.
Timiş, şi la sediul bibliotecii locale - Becicherecu
Mic, str. Gării nr. 1, jud. Timiş există câte o per-
soană care are calitatea de recenzor pentru auto-
recenzarea asistată. La sediul primăriei persoana
de contact este doamna Chisăr Sfetlana Silvana -
telefon 0733927781, iar la sediul bibliotecii lo-
cale persoana de contact este doamna Bobeş
Maria - telefon 0735213795 care vă pot ajuta cu
preînregistrarea şi completarea ulterioară a che-
stionarului (în situaţia în care nu vă descurcaţi cu
el).

De asemenea, autorecenzarea se poate face şi
pe adresa https://autorecenzare.insse.ro/ iar vali-
darea chestionarelor de recensământ, respectiv
obţinerea dovezii pentru acordarea unei zile libere
conform art.49 din OUG nr.19/2020 se realizează
la această adresă https://dovrec.insse.ro/

Datele obţinute în urma procesului de autore-
cenzare sunt validate ulterior, după care se va pro-
ceda la recensământul pe teren la fiecare
gospodărie în parte.

Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă
dorim multă sănătate!

Primăria comunei Becicherecu Mic
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Sărbătoarea Buna Vestire este prăznuită pe 25 mar-
tie. Buna Vestire înseamnă veste bună, anume înştiin-
ţarea Maicii Domnului de către Arhanghelul Gavriil
că Dumnezeu a ales-o ca Fiul Său să se întrupeze din
ea pentru mântuirea neamului omenesc. Este cea mai
importantă veste din istorie, pentru că vesteşte că uma-
nitatea nu este pentru moarte.

Cuvântul îngerului nu este vestirea unui fapt împli-
nit, el doar a înştiinţat-o pe Fecioară şi a aşteptat cre-
dinţa şi învoirea ei. Maica Domnului rămâne uimită în
faţa cuvintelor rostite de înger, pentru că ceea ce urma
să se petreacă cu ea era mai presus de legea firii. Din
acest motiv întreabă: „Cum va fi aceasta, de vreme ce
eu nu ştiu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi comu-
nică modul zămislirii minunate - „Duhul Sfânt se va
coborî peste tine şi puterea Celui Prea Înalt te va
umbri” -, Fecioara a grăit: „Iată roaba Domnului, fie
mie după cuvântul tău” (Luca 1:38). În acel moment a
avut loc zămislirea directă a lui Hristos prin puterea şi
lucrarea Preasfântului Duh. Aşadar, venirea la exis-
tenţă a Fiului lui Dumnezeu ca om are loc numai după
obţinerea consimţământului cu totul liber al Sfintei Fe-
cioare.

Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la Duhul
Sfânt şi nu prin legătură trupească, Maica Domnului a
rămas Fecioară înainte de naştere, în naştere şi după
naştere, adevăr exprimat în iconografie prin cele trei
stele pe care iconarul le zugrăveşte întotdeauna pe
frunte şi pe cei doi umeri ai Fecioarei.

Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pân-
tece a fost imediat desăvârşit cu trupul şi nu a luat
forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că
Pruncul din pântecele Fecioarei nu a parcurs etapele
unui făt obişnuit. Membrele trupului Său s-au format
imediat, adică El a fost creat om desăvârşit, dar nu s-
a aflat de îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a
crescut puţin câte puţin.

Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbătoare
a întrupării Domnului, această zi este o prăznuire nu
doar a Maicii Domnului, ci şi a Mântuitorului Iisus
Hristos. Din acest motiv în otpustul acestei sărbători
se spune: „Cel ce a binevoit a Se întrupa pentru mân-
tuirea noastră...”.

Buna Vestire - începutul mântuirii
Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără par-

ticiparea omului la acest dar, mântuirea nu este posi-

bilă. Deci, Dumnezeu nu forţează şi nici nu anulează
libertatea omului în lucrarea mântuirii. E nevoie de îm-
preună lucrare. Astfel, nici Întruparea Domnului nu se
petrece fără acordul Fecioarei Maria. Mântuirea ţine
de voinţa lui Dumnezeu de a-l sfinţi, dar şi de încuvi-
inţarea omului ca el să fie sfinţit.

În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi
este începutul mântuirii noastre şi arătarea tainei celei
din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face şi
Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi, îm-
preună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i stri-
găm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu
tine!”.

Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pentru
că astăzi este începutul Întrupării. Iar Întruparea aduce
unirea celor două firi - dumnezeiască şi omenească -
în Persoana Fiului, unire pentru veşnicie. Întruparea
Domnului ne descoperă că omul trebuie să fie unit cu
Dumnezeu.

Buna Vestire - unul din cele mai
vechi praznice dedicate Maicii

Domnului
Data acestei sărbători a variat la început. Unii o săr-

bătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele
Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia şi
Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie.
În Răsărit, data serbării s-a generalizat pe 25 martie, o
dată cu stabilirea datei de 25 decembrie pentru praz-
nicul Naşterii Domnului. În Apus, acest lucru s-a pe-
trecut abia în secolul al XI-lea.

De Buna Vestire avem dezlegare la peşte. Această
dezlegare este acordată pentru orice zi a săptămânii,
chiar şi atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-o
zi de miercuri sau vineri.

BBuunnaa VVeessttiirree,, cceeaa mmaaii iimmppoorrttaannttăă vveessttee ddiinn iissttoorriiee

Legat de ziua de Blagovestenie – Ziua Cucului, 
s-au dezvoltat o serie de credinţe, obiceiuri şi practici
aflate sub semnul „prezicerii” norocului, a rodului po-
milor fructiferi, a vremii etc.

Astfel,  o mărturie a unui ţăran român consemnată
de Simion Florea Marian, în lucrarea „Sărbătorile la
români”, specifica: „Blagovestenia o aşteaptă oamenii
cu mare bucurie ca să audă cucul cântând. Cucul cam
de la Buna Vestire până la Sân Petru avea multe mi-
siuni de îndeplinit; el trebuia să ne spună viitorul sau
să ne aducă ştiri despre iubiţii şi iubitele noastre”.

Toţi oamenii satului aşteaptau să audă cucul cântând
însă era nevoie să îndeplinească trei condiţii: să aibă
banii la ei, să nu fie flămânzi şi să nu fie supăraţi.

Când îl auzeau pentru prima oară cântând, atunci îl
intreabau:

„Cucule,
Puiucule!
Câţi ani îmi vei dărui
Până ce eu voi muri?”
Flăcăii şi fetele tinere adăugau:
„Cucule
Voinicule!
Câţi ani îmi vei da
Pân m-oi însura (mărita)?”
Apoi, fiecare cântat al cucului se număra ca însem-

nând un an.
În concepţia celor mai mulţi români, cucul cântă de

la Buna Vestie până la Sânziene sau Sân Petru, când
se îneacă cu orz şi nu mai poate cânta, prefăcându-se
în uliu şi rămânând astfel până la Buna Vestire viitoare.

Se mai credea că aşa cum este timpul de Buna Ves-
tire aşa va fi de Paşti.

Cum era sărbătorită Buna Vestire?

În Bucovina, Blogovestenia este o sărbătoare la fel
de importantă ca şi Pastile, deoarece dacă n-ar fi Buna
Vestire, n-ar fi nici Paştile.

Din aceeaşi lucrare a lui Simion Florea Marian
aflăm despre superstiţia ţăranului român, din impreju-

rari ca acestea: „Dacă macină ci-
neva în ziua aceasta, şi din făina
măcinată face mămăligă, şi mămă-
liga aceasta o aruncă apoi în apă,
peştii nu o mănâncă; dacă ia făina
aceasta şi o presară pe un pom,
pomul respectiv nu face poame
anul acela”.

Unele femei din Bucovina fac
în dimineaţa acestei zile foc în
ogradă înaintea uşii şi pun alături
pâine, sare şi apă ca să se încăl-
zească, să mănânce şi să bea apă
îngerii. Pâinea şi sarea o dau mai
apoi de pomană.

Cei mai mulţi români din Buco-
vina cred ca începând cu Buna
Vestire va fi mai cald şi mai fru-
mos, de aceea se urcă ciobanii în această zi pe stogul
de fân şi ameninţă cu toporul asupra iernii ca să fugă,
că iarba-i înverzită şi ei au acum unde paşte oile.

În Transilvania, fiecare familie pregătea în seara de
dinaintea Bunei Vestiri clopoţei, chibrituri şi tămâie.

În zori de zi, membrul al familiei care se trezea pri-
mul, lua o oală cu jar, pe care punea tămâie, ieşea afară
spre a înconjura de trei ori clădirile şi afuma vitele. În
timpul acesta făcea zgomot cu clopoţeii legaţi la picior.
Apoi mergea la pomi, şi, făcând sub ei focuri slabe,
căuta să vadă care va da semne de rodire. Pe pomul ce
i se părea ca nu va rodi îl atingea de trei ori cu tăişul
toporului, zicând: „Dacă nu rodeşti, te tai!”.

Tot Simion Florea Marian aminteşte faptul că, po-
trivit acestei credinţe „focul din oală atrage căldura
verii, tămâia alungă şi depărtează şerpii de pe lângă
casă, iar focul de sub pomi dezmorţeşte şi readuce în
fire organele nutritive deja pierdute”.

O altă credinţă foarte răspândită spune că dacă în
această zi ouă vreo găină, gâscă sau raţă, atunci „ouăle
nu sunt bune de pus sub cloşcă, pentru că nu ies pui
buni”. Tot în această zi se scot afară stupii care nu s-
au scos în ziua de Alexii, şi se scot afară vitele de prin

grajduri şi se lasă la soare, ca să fie sănătoase tot anul.
În Banat, femeile începând cu Buna Vestire, se duc

în pădure şi aduc lemne pe care le păstrează apoi pen-
tru Joia cea Mare.

Blagovesnicul – Sfântul Arhanghel Gavriil

Sărbătoarea Bunei Vestiri continuă a doua zi (26
martie) cu sărbătoarea Sfântului Arhanghel Gavriil, cel
care i-a adus Fecioarei Maria vestea cea bună a întru-
pării Domnului. Sfântul Arhanghel Gavriil este numit
de românii din Bucovina, Blagovesnicul.

Este o sărbătoare ţinută mai ales de femei pentru că
Arhanghelul a adus vestea Maicii Domnului. Femeile
nu lucrează în această zi, mai ales prin casă, pe când
bărbaţii lucrează afară. Ca şi Blagovestenia, sărbătoa-
rea era considerată neprielnică pentru rodul păsărilor,
animalelor şi plantelor: nu se puneau cloştile sau se
credea că din ouăle ouate în aceasta zi nu ies pui; vacile
nu se „goneau”; nu se semăna porumbul (Moldova,
Bucovina).

Un alt obicei, prevedea ca oamenii să continue a
mânca peşte şi în această zi, „nu numai pentru hrană,
ci pentru a fi sănătoşi ca peştele în tot timpul anului”.

Tradiţii şi superstiţii la români de Buna Vestire
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Delincvenţa juvenilă este o compo-
nentă a criminalităţii. Ea este un feno-
men  de devianţă, manifestat prin
incapacitatea unor minori/adolescenţi
de a se adapta la normele de conduită
din societate. 

Această incapacitate este datorată
unor cauze de ordin bio-psiho-social.
Criminalitatea în rândul minorilor are
multe cauze diferite de cele ale crimi-
nalităţii adulţilor. 

Analizând acest fenomen, pe genuri
de infracţiuni s-au desprins următoa-
rele:

Cauzele specifice ale apariţiei delicvenţei juve-
nile sunt:

- creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor
elevi cunoscuţi cu comportament deviant sau preo-
cupări antisociale, lipsa unei activităţi utile;

- lipsa de supraveghere permanentă de către pă-
rinţi, supraveghetori, tutori etc.;

- familiile dezorganizate din rândul cărora provin
unii minori infractori ai căror părinţi sunt cunoscuţi
cu antecedente penale;

- intermitenţă în educaţia minorilor de către

şcoală, unităţi de ocrotire (case de
copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale)
alte instituţii cu atribuţii în acest sens;

- necunoaşterea din timp a anturaju-
lui, a locurilor şi mediilor frecventate
de minori;

- lipsa unei legături permanente între
familie şi şcoală;

- influenţa unor infractori majori
aflaţi în anturajul minorilor prin deter-
minarea acestora de a comite fapte an-
tisociale;

- consumul de către unii minori de
substanţe halucinogene şi alcool pentru creşterea
unei stări euforice.

Principala cauză, însă, a apariţiei atitudinilor an-
tisociale o constituie influenţa mediului social şi
proceselor psihice la nivelul conştiinţei individului.

În vederea prevenirii comiterii de către
minori/adolescenţi a faptelor penale cu violenţă sau
de altă natură, vă expunem prevederile Codului
Penal referitoare la răspunderea penală a minorilor:

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu
răspunde penal, în timp ce minorul care are vârsta
între 14 şi 16 ani răspunde penal, numai dacă se do-

vedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ; împli-
nind deja vârsta de 16 ani minorul va răspunde
penal.

Măsurile educative neprivative de libertate regle-
mentate în  Codul Penal sunt: stagiul de formare ci-
vică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de
săptămână şi asistarea zilnică.

Măsurile educative privative de libertate sunt: in-
ternarea într-un centru educativ (pe o durată de la 1
la 3 ani) şi internarea într-un centru de detenţie (pe
o durată de la 2 la 5 ani sau de la 5 la 15 ani).

Pentru Poliţia Română, siguranţa în unităţile de
învăţământ constituie, şi în cursul acestui an şcolar,
o prioritate. 

Vom continua derularea de activităţi pentru creş-
terea gradului de securitate atât în incinta unităţilor
de învăţământ şi în zonele adiacente, cât şi pe tra-
seele de acces către şcoli.

Colaborarea permanentă pe care o vom avea cu
doamna director a unităţii de învăţământ, cu învă-
ţătorii, profesorii şi diriginţii va asigura premisele
unui parteneriat eficient care să conducă la preve-
nirea incidentelor în urma cărora elevii pot deveni
victime ale delincvenţei juvenile.

Agent şef de poliţie Alin CÎRNARIU

Delincvenţa juvenilă şi răspunderea penală a minorilor

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind apă-
rare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului
deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi
vegetale, se vor avea în vedere următoarele:

• Arderea miriştii, a vegetaţiei uscate şi a resturilor
vegetale se efectuează cu acordul autorităţii compe-
tente pentru protecţia mediului şi numai după obţinerea
permisului de lucru cu foc în două exemplare. Emite-
rea permisului se face prin grija primarului, de către
şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau
o persoană desemnată în acest sens. Primarul transmite
un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care
solicită permisiunea de a  arde miriştea, vegetaţia us-
cată sau resturile vegetale şi un al doilea exemplar ser-
viciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
Obţinerea permisului de lucru cu focul nu este obliga-
torie în cazul în care resturile vegetale şi vegetaţia us-
cată sunt arse în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

• În perioadele de caniculă şi secetă prelungită ar-
derea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor ve-
getale este interzisă;

• În perioadele de caniculă şi secetă arderea mirişti-
lor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale poate fi
interzisă pe o anumită perioadă de timp sau în anumite
intervale orare, prin ordin al prefectului; primarii au
obligaţia de a aduce la cunoştinţă populaţiei aceste pe-
rioade şi intervale.

Măsuri de prevenire a incendiilor
la arderea miriştilor

• condiţii meteorologice fără vânt; 
• parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha,

prin fâşii arate; 
• izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie,

construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond fo-
restier, prin executarea de fâşii arate; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; 
• asigurarea până la finalizarea arderii a personalului

de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; 
• asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de

5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; 
• asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari

de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloa-
celor de tractare şi a personalului de deservire; 

• pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face por-
nind din partea de sus a pantei. 

Măsuri de prevenire a incendiilor
la arderea vegetaţiei uscate 

şi a resturilor vegetale
• condiţii meteorologice fără vânt; 
• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a res-

turilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată
fi controlată; 

• executarea arderii în zone care să nu permită pro-
pagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele
de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte
bunuri materiale combustibile;

• curaţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei
grămezi pe o distanţă de 5 m; 

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
• asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stin-

gerea eventualelor incendii; 
• supravegherea permanentă a arderii; 
• stingerea totală a focului înainte de părăsirea lo-

cului arderii;
• interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Alte măsuri
În zona de siguranţă a căii ferate vegetaţia uscată şi

resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprie-
tarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene
se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile ve-
getale de către administratorii acestora şi, după caz, de
proprietarii de drept ai terenurilor.

Apărarea împotriva incendiilor pe timpul utilizării
focului deschis la arderea miriştilor, vegetaţiei 

uscate şi a resturilor vegetale
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Flori de 8 martie pentru doamnele 
și domnișoarele din Becicherecu Mic

Ca în .ecare an, în ziua de 8 Martie, Ziua Internațională a Femeii,
domnișoarele și doamnele din Becicherecu Mic au avut parte de o surpriză
extrem de plăcută.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, le-a oferit tuturor reprezenta-
nelor sexului frumos din localitate câte o /oare, în semn de prețuire.

Patru echipe au străbătut la pas localitatea și au bătut la .ecare poartă,
„solii” mesajului primarului .ind întâmpinați cu bucurie și emoție de doam-
nele și domnișoarele din sat.

„Acțiunea cu o /oare pentru .ecare femeie din Becicherecu Mic a început
cu mai mulți ani în urmă, cu câțiva ani buni înainte de a deveni primarul co-
munei, și ea se datorează unei bucurii .rești pe care am avut-o odată cu
nașterea .icei mele Alexia, care a venit pe lume într-o noapte de 8 spre 9 mar-
tie. Acesta a fost cel mai frumos cadou care mi s-a făcut vreodată. În semn de
recunoștiință pentru .ica mea, pentru soția mea, pentru mama mea și pentru
toate femeile din lume, am decis ca în .ecare an să acord în această frumoasă
și simbolică zi câte o /oare tuturor femeilor din comuna noastră. 

Ulterior, prin încrederea dumneavoastră am devenit primarul comunei și
de atunci  continui să dau /orile de 8 martie din salariul care mi se cuvine în
.ecare lună. Din acești bani fac aceste lucruri pentru comunitate în .ecare
primăvară: pomi roditori pentru gospodari și /ori pentru femei”, ne-a spus
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei.
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Flori de 8 martie pentru doamnele 
și domnișoarele din Becicherecu Mic

Cea mai scumpă de pe lume
Spune-mi care mamă-anume
Cea mai scumpă e pe lume?

Puii toți au zis de păsări,
Zarzării au zis de zarzări,
Peștișorii, de peștoaică,
Ursuleții, de ursoaică,

Șerpișorii, de șerpoaică,
Tigrișorii, de tigroaică,

Mânjii toți au zis de iepe,
Firul cepii-a zis de cepe,
Nucii toți au zis de nucă,
Cucii toți au zis de cucă,

Toți pisoii, de pisică,
Iară eu, de-a mea mămică.

Orice mamă e anume,
Cea mai scumpă de pe lume!

Nichita STĂNESCU
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Flori de 8 martie pentru doamnele 
și domnișoarele din Becicherecu Mic

Mi-e dor de tine, mamă
Sub stele trece apa

Cu lacrima de-o samă,

Mi-e dor de-a ta privire,

Mi-e dor de tine, mamă.

Măicuța mea: gradina

Cu -ori, cu nuci și mere,

A ochilor lumina,

Văzduhul gurii mele!

Măicuțo, tu: vecie,

Nemuritoare carte

De dor și omenie

Și cântec fără moarte!

Vânt hulpav pom cuprinde

Și frunza o destrămă.

Mi-e dor de-a tale brațe,

Mi-e dor de tine, mamă.

Tot cască leul iernii

Cu vifore în coamă.

Mi-e dor de vorba-ți caldă,

Mi-e dor de tine, mamă.

O stea mi-atinge faţa

Ori poate-a ta năframă.

Sunt alb, bătrân aproape,

Mi-e dor de tine, mamă.

Grigore VIERU
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În ultima vreme au plecat dintre noi

Costache Anișoara (65 de ani)

Nechita Ioana (72 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:...............................................................................
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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
Laurențiu Bagia și Diana-Mariana Tudorașcu

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”

Actualitate

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1188 ddiinn 2288 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind actualizarea și atestarea inventarului dome-

niului public al comunei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 1199 ddiinn 2288 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind rectificarea bugetului local al comunei Beci-

cherecu Mic – secțiunea dezvoltare – pentru trimestrul
I pe anul 2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2200 ddiinn 2288 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului

local pe trimestrul IV – anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2211 ddiinn 2288 ffeebbrruuaarriiee 22002222
privind aprobarea schimbului imobiliar între terenul

intravilan înscris în CF nr. 404727, nr. cad. 404727 aflat
în proprietatea comunei Becicherecu Mic şi terenul in-
travilan plus construcție înscris în C.F. nr. 400000-C1-
U4, nr. cad. 603-604/1, 603-604/2/1 aflat în proprietatea
Bisericii Penticostale Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2222 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind modificarea și actualizarea Regulamentului

local pentru organizarea, administrarea şi exploatarea
pajiştilor aparţinând domeniului public şi privat al co-
munei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2233 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii

a aparatului de specialitate al primarului comunei Be-
cicherecu Mic începând cu luna aprilie 2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2244 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind transferul capacităţilor energetice recepţio-

nate conform 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 Beciche-
recu Mic, județul Timiș” – Etapa I” către E-Distribuţie
Banat;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2255 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF

404786, nr. cad. 404786, cu suprafața de 2.877 mp către
soții Gramaticu Marin și Gramaticu Lăcrămioara;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2266 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind rectificarea bugetului local al comunei Beci-

cherecu Mic – secțiunea funcționare și secțiunea dez-
voltare – pentru trimestrul I pe anul 2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2277 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind alipirea terenului intravilan înscris în CF nr.

403899 cu terenul intravilan înscris în CF nr. 404738 cu
terenul intravilan înscris în CF nr. 403900 și cu terenul
intravilan înscris în CF nr. 404635;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2288 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului

identificat în intravilanul comunei Becicherecu Mic cu
suprafața de 1.427 mp;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 2299 ddiinn 1177 mmaarrttiiee 22002222
privind demararea investiției locale „Reabilitare și efi-

cientizare energetică Școală – Corp C1 cu clasele I –
VIII comuna Becicherecu Mic, județul Timiș”.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii
LLooccaall BBeecciicchheerreeccuu MMiicc


