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Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăz-
nuită pe 29 august. Este ultima mare sărbătoare din anul
bisericesc, pentru că pe 1 septembrie începe un nou an.
Ziua Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este o zi
de post. Ni se cere să postim în această zi, pe de o parte,
ca să nu ne asemănăm cu Irod, care din cauza ospățului
fără măsură a cerut ca Salomeea să-i danseze și drept răs-
plată i-a oferit capul Sfântului Ioan Botezătorul, iar pe
de altă parte, ca să ne asemănăm cu viața înfrânată a lui
Ioan.

Exista voci care au susținut că ziua Tăierii Capului
Sfântului Ioan Botezătorul prefigurează Vinerea Patimi-
lor. Și după cum postim în fiecare vineri, ca zi a răstig-
nirii Domnului, tot astfel se cuvine să postim și în această
zi.

Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul este o săr-
bătoare cu semnificație eshatologică, precum este și
Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii
Domnului. Prin Schimbarea la Față ni se descoperă chi-
pul pe care îl va avea omul unit cu Hristos - chip de
slavă, prin Adormirea Maicii Domnului se arată că acela
care L-a purtat pe Hristos se mută de la stricăciune la
nestricăciune, în vreme ce prin această sărbătoare ni se
revelează că toți cei care nu au fost străini de pocaința
vestită de Sfântul Ioan Botezătorul vor ajunge în rai.

Din acest motiv, Sfinții Părinți au rânduit ca aceste trei
sărbători să fie prăznuite în luna august, ultima lună din
anul bisericesc, ca semn că acest chip al lumii va trece,
că cer nou și pământ nou vor fi (Apocalipsa cap 21).

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini,
în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era des-
cendentă a seminției lui Aaron. Nașterea prorocului Ioan
s-a petrecut cu șase luni înaintea nașterii lui Iisus.
Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Za-
haria, în timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va
da crezare celor vestite de îngerul Gavriil, Zaharia va ră-

mâne mut până la punerea numelui fiului său.
Există o lungă perioadă din viața Sfântului Ioan Bo-

tezătorul despre care nu avem informații. Cunoaștem că
s-a retras în pustiu, unde a dus o viață de aspre nevoințe,
până în momentul în care a primit porunca să înceapă să
predice. Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti
poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L des-
coperi lumii ca Mesia și Fiul Lui Dumnezeu.

Din Evanghelie cunoastem că Irod, la un ospăț prile-
juit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântu-
lui Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. În acea vreme,
Sfântul Ioan era întemnițat în castelul lui Irod de la Ma-
herus. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit
cu Irodiada, care era soția fratelui său. În ura ei de
moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care
dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod, să
ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată.

Capul Sfântului Ioan a avut, după tradiția Bisericii, o
istorie aparte. El a fost de trei ori pierdut și de trei ori
aflat. Prima și a doua aflare a capului este sărbătorită pe
24 februarie, iar a treia aflare a capului Sfântului Ioan
Botezătorul este prăznuită pe 25 mai.

Potrivit tradiției, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui
Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezăto-
rul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, în
muntele Eleonului, într-un vas de lut.

TTăăiieerreeaa ccaappuulluuii SSffâânnttuulluuii IIooaann BBootteezzăăttoorruull

Deoarece de-a lungul timpului am primit nu-
meroase solicitări din partea cetățenilor comunei
Becicherecu Mic, de a rezolva problema
deplasărilor pentru actele de identitate în
Timișoara, m-am interesat care ar fi soluția cea
mai bună pentru noi, ca și localitate. Am discutat
cu primarul din comuna vecină Dudeștii Noi și cu
conducerea Serviciului de Evidență a Populației
Timiș, întrebând care ar fi costurile pentru
înfințarea în cadrul primăriei noastre a unui Ser-
viciu Public Comunitar Local de Evidență a
Populației (SPCLEP). Mi s-a comunicat că doar o
mică parte a costurilor este suportată de către Ser-
viciului de Evidență a Populației Timiș, restul ur-
mând a fi suportat de la bugetul local. Este nevoie
de doi funcționari publici al căror salariu variază
între 2.000 și 2.200 de lei brut, undeva la 1.400-
1.500 de lei net (în mână). Pe lângă aceste chel-
tuieli salariale, comuna mai trebuie să suporte

taxele și impozitele pentru salariile respective.
La un calcul simplu, împreună cu contabila-șefă
am ajuns la o cifră care depășește 6.000 de lei pe
lună pentru cei doi funcționari publici care ar fi
necesari pentru a înființa acest serviciu. Dacă
înmulțim această suma cu 12 luni, am depăși
suma de 72.000 de lei pe an.

La un calcul simplu, făcut împreună cu sec-
retarul comunei, am ajuns la concluzia că
eliberăm undeva între 20-30 de adeverințe pe
lună pentru Cărți de Identitate, câteodată chiar și
mai puține. Dacă ținem cont că un buletin nou
costă în jur de 7 lei și peste jumătate din această
sumă este necesară pentru procesarea actelor și
imprimarea propriu-zisă a Cărții de Identitate,
putem să deducem că, la o medie de 25 de Cărți
de Identitate eliberate lunar, obținem un venit
de 175 de lei, din care vom rămâne, probabil,
cu 50 de lei profit, care merge la bugetul local.

Acest lucru ar însemna, pe an, 600 de
lei.

Faceți și dumneavoastră un calcul
simplu: la 600 de lei venit la bugetul
local pe an merită să înființăm un Ser-
viciu Public Comunitar Local de
Evidență a Populației? Rețineți că am
avea o cheltuială anuală de 72.000 de
lei, de la bugetul local, pentru un venit
de doar 600 de lei! Spre exemplifi-
care, cu acești bani asigurăm trans-
portul dus-întors la Timișoara, timp de
un an, pentru copiii din Becicherecu
Mic care merg la școală în oraș.

PPrriimmaarruull vvăă ccoonnssuullttăă
Din punctul meu de vedere, avem următoarele

soluții:
1. Să rămânem arondați la Serviciul de Evidență

a Populației Timiș, să pierdem timpul pe drum,
dus-întos, și să stăm pe la cozi în Timișoara.

2. Posibilitatea ca reprezentanți ai Serviciului de
Evidență a Populației Timiș să se prezinte, o dată
sau de două ori pe lună, la Becicherecu Mic pentru
preluarea datelor și fotografiilor cetățenilor care își
întocmesc sau își schimbă Cărțile de Identitate.

3. Să înființăm Serviciu Public Comunitar Local
de Evidență a Populației în cadrul primăriei Beci-
cherecu Mic, dar cu niște cheltuieli foarte mari.

4. Asocierea comunei Becicherecu Mic la Servi-
ciul Public Comunitar Local de Evidență a
Populației Dudeștii Noi.

Din punctul meu de vedere, pentru noi, cetățenii co-
munei Becicherecu Mic, ar fi două soluții. 

Cea mai viabilă modalitate este asocierea cu comuna
Dudeștii Noi și folosirea acestui serviciu gata înființat
și funcțional. Astfel, ca avantaje ar fi: timpul mult mai
scurt de obținere a Cărților de Identitate, distanța mică
de străbătut, evitarea aglomerației inutile și un program
zilnic.

A doua variantă ar fi ca reprezentanții de Evidență a
Populației Timiș să se prezinte, o dată sau de două ori
pe lună, la Becicherecu Mic pentru preluarea datelor
și fotografiilor.

Tocmai de aceea, vă propun o întâlnire publică
în care să alegem împreună soluția cea mai bună
pentru noi. Adunarea va avea loc duminică, 11 
septembrie, ora 15, la Sala de Sport.

Raimond-Ovidiu RUSU, 
primarul comunei Becicherecu Mic
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Peticul de pământ
Cu mult timp în urmă trăia un împărat care, într-una din

zile, îi spuse călăreţului său:
- Încalecă-ţi calul! Străbate călare cât mai mult pământ.

Când nu mai poţi, opreşte-te iar răsplata îţi va fi întreaga
suprafaţă pe care vei reuşi să o acoperi.

Sigur pe sine şi îndrăzneţ, călăreţul a pornit la drum şi a
alergat cât de iute a putut ca să poată să acopere cât mai mult
pământ. A ţinut-o aşa zi şi noapte, iar când obosea sau îi era
foame nu se oprea deloc, deoarece voia să acopere foarte mult
pământ.

A ajuns la un punct când a acoperit o suprafaţă substanţială
de pământ, însă oboseala şi foametea l-au răpus, lâsându-l fără
pic de vlagă. Apoi s-a întrebat: „De ce m-am forţat atât de mult
să acopăr o suprafaţă atât de mare de pământ? Acum sunt pe
moarte şi am nevoie doar de un petec de pământ unde să mă
îngrop!”.

Povestioara aceasta este foarte similară cu cea a călătoriei
vieţii noastre.

Ne forţăm în fiecare zi atât de mult şi de tare pentru a face
bani şi pentru a câştiga putere sau recunoştinţă. Neglijăm, din
păcate, sănătatea noastră, timpul pe care ar trebui să-l acordăm
familiei noastre, să ne dedicăm hobby-urilor pe care le avem şi,
de asemenea, să apreciem şi frumuseţiile meleagurilor din jurul
nostru. Într-o zi, când ne vom uita în urmă ne vom da seama că
nu avem nevoie de chiar atâtea lucruri, dar atunci nu vom mai
fi capabili să întoarcem timpul înapoi pentru a recupera ceea ce
am pierdut.

Viaţa nu este legată doar de a face bani şi de a câştiga putere.
Cu siguranţă, viaţa nu înseamnă numai muncă! Munca este
necesară doar pentru a ne bucura de frumuseţiile şi plăcerile
vieţii. Trebuie să existe o balanţă între muncă şi joacă, familie şi
timpul personal. Trebuie să te decizi cum să-ţi echilibrezi viaţa
ca să îţi fie cât mai bine. Defineşte-ţi priorităţiile, dă-ţi seama
dacă eşti capabil/ă să faci compromisuri iar unele decizii lasă-le
să fie luate pe baza instinctelor.

Fericirea este intenţia şi scopul vieţii, este întregul ţel al
existenţei umane. Şi atunci, ia-o mai uşor, fă ceea ce-ţi doreşti să
faci şi apreciază fiecare zi. Viaţa este fragilă, viaţa este scurtă.
Trăieşte un stil de viaţă echilibrat şi bucură-te la maximum!

ppiillddăă ccrreeșș��nnăă

Schimbarea la Față a Domnului este prăznuită pe 6
august. Această sărbătoare amintește de minunea pe-
trecută pe muntele Tabor, unde Hristos își descoperă
dumnezeirea Sa prin natura umană pe care și-a asu-
mat-o. Evanghelistul Matei spune: „Și a strălucit fața
Lui ca soarele, iar veșmintele Lui s-au făcut albe ca
lumina” (Matei 17, 2), în vreme ce evanghelistul
Marcu spune că veșmintele Lui s-au făcut albe ca ză-
pada (Marcu 9,3). Faptul că Evanghelistul Matei
spune despre chipul lui Hristos că era „ca soarele”, iar
Luca, vorbind despre veșmintele Sale, menționează că
„erau ca zăpada”, ne descoperă că firea omenească nu
a fost absorbită de cea dumnezeiască în Hristos, căci
„zăpada” nu a fost topită de „soarele” din El. Amintim
că firea umană și dumnezeiască din Hristos sunt unite
în chip neamestecat, neschimbat, neîmpărțit și
nedespărțit în Hristos.

Sărbătoarea Shimbării la Față a Domnului datează
de la începutul secolului al IV-lea, când Sfânta Împă-
răteasă Elena zidește o biserică pe Muntele Tabor.
Această sărbătoare începe să fie menționată în docu-
mente din prima jumătate a secolului al V-lea. În
Apus, sărbătoarea Schimbării la Față s-a generalizat
mai târziu, prin hotărârea luată de papa Calist III ca
mulțumire pentru biruința creștinilor asupra turcilor la
Belgrad, în anul 1456.

Există obiceiul ca în această zi să se facă pomenire
generală a celor trecuți la cele veșnice (Biserica Rusă).
În unele zone, de sărbătoarea Schimbării la Față a

Domnului se aduc la biserică struguri, care se împart
credincioșilor.

Schimbarea la Față a Domnului nostru Iisus Hristos
este unul din cele 12 praznice împărătești. Sărbătoarea

are ca și semnificație momentul în care apostolii Mân-
tuitorului, aflați pe muntele Tabor, s-au convins că
acesta nu este doar un prooroc al Lui Dumnezeu, ci
Fiul Lui Dumnezeu. Pe muntele Tabor, pe când Iisus
se ruga, apostolii, moleșiți de somn, tresar deodată la
o priveliște nemaivăzută: chipul Mântuitorului s-a
făcut altul, fața Lui strălucea ca soarele, iar hainele
Lui se făcuseră albe ca zăpada. 

Dar, imediat, au parte de un lucru și mai neobișnuit:
în această lumină, doi bărbați stau de vorbă cu Iisus
despre Patima și Moartea Sa în Ierusalim. Este vorba
despre marii prooroci ai Vechiului Testament, Moise și
Ilie. Semnificația tainică a acestei sărbători este vede-
rea Lui Dumnezeu și transfigurarea omului, posibili-
tatea lui de a se îndumnezei încă din viața aceasta. 

Această sărbătoare este privită și ca începutul toam-
nei, această zi fiind socotită zi de hotar pentru vară.
Din această zi vremea începe să se schimbe și să se
răcească. 

Schimbarea la Față mai este numită în popor și
Obrejenia, Pobrojenia sau Probojeni. Denumirea
Obrejenie vine din slavonă, „obrejenie” semnificând
transformare, schimbare. 

Denumirea de Probojanii vine tot din slavonă, de la
verbul popular „a probăzi”, semnificând a ocărî sau a
certa. Dacă denumirea în limba greacă a sărbătorii
Schimbării la Față a Domnului este Metamorphosis
(Transfigurarea), iar în limba slavonă Preobrajenie,
Sfântul Antim Ivireanul o numește sugestiv Dumne-
zeiasca Înfrumusețare a lui Hristos.

SScchhiimmbbaarreeaa llaa FFaațțăă aa DDoommnnuulluuii

Biserica Ortodoxă cinstește, la 15 au-
gust, Adormirea Maicii Domnului, nu-
mită în popor și Uspenia (termenul slav)
sau Sfânta Maria Mare. Adormirea Mai-
cii Domnului este cea mai veche sărbă-
toare închinată Sfintei Fecioare Maria,
deși mărturii despre existența ei nu avem
decât începând din secolul al V-lea, când
cultul Maicii Domnului începe să se
dezvolte foarte mult, mai ales după Si-
nodul IV Ecumenic, Sinod care a hotărât
că Maica Domnului este Născătoare de
Dumnezeu.

Sărbătoarea bisericească a sfârșitului
vieții pământești a Fecioarei a început
probabil în Ierusalim, unde Mormântul
Maicii Domnului din Ghetsimani este și
astăzi un loc de pelerinaj. Încă din seco-
lul al VI-lea, sărbătoarea a fost celebrată,
iar din anul 600 a fost fixată la 15 au-
gust. Două momente diferite formează
praznicul: în primul rând, moartea și în-
groparea Maicii Domnului și, în al doi-
lea rând, înălțarea ei la cer. În Occident,
sărbătoarea este cunoscută sub numele
de Înălțarea Maicii Domnului. Textele
ortodoxe au dezvoltat tradiția conform
căreia apostolii și ucenicii au fost
adunați în mod minunat din toate

colțurile lumii, pentru a fi prezenți în Ierusalim la moartea Fecioarei, și că i-au îngropat tru-
pul în Grădina Ghetsimani; conform unei tradiții, câțiva israeliți au încercat să întrerupă
procesiunea înmormântării. Apostolul Toma nu a fost printre cei prezenți și, când a sosit, la
trei zile de la înmormântare, și a vrut să vadă trupul Maicii Domnului, s-a descoperit că
mormântul era gol. Conform majorității textelor liturgice, sărbătoarea aduce cu sine un simț
al interrelaționării diferitelor aspecte din istoria răscumpărării și un simț al venerarii lucră-
rii dumnezeiești înfăptuite. Biserica slăvește pe Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și
recunoaște sfințenia ei, cea care este „Izvorul vieții și Născătoarea de Dumnezeu”.

Praznicul Adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul credincioșilor
ortodocși, având rânduită o perioadă de două săptămâni de postire, înaintea sărbătorii, ca pe-
rioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment sfânt.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic,
urează „La mulți ani!” tuturor locuitorilor care poartă numele 
de Maria, Mariana, Marian și omonimelor acestora.

SSăărrbbăăttooaarreeaa AAddoorrmmiirriiii
MMaaiicciiii DDoommnnuulluuii
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Hotărârea nr. 31 din 16 august 2016
privind validarea domnului Prohap Dumitru în funcţia de consilier local al comunei 

Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 32 din 16 august 2016
privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin negociere directă a terenului intravilan înscris

în CF 400933 cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 33 din 16 august 2016
privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin negociere directă a terenului intravilan înscris

în CF 401323 cu suprafaţa de 961 mp;
Hotărârea nr. 34 din 16 august 2016
privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin negociere directă a terenului intravilan înscris

în CF 403830 cu suprafaţa de 543 mp;
Hotărârea nr. 35 din 16 august 2016
privind înscrierea în Cartea Funciară a clădirii Şcolii Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal”

Becicherecu Mic – domeniul public al comunei Becicherecu Mic, în administrarea Consi-
liului Local Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 36 din 16 august 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403858, nr. cad. 403858, cu suprafaţa de 97 mp, la preţul de pornire de 2.602 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 37 din 16 august 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403859, nr. cad. 403859, cu suprafaţa de 98 mp, la preţul de pornire de 2.629 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 38 din 16 august 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403860, nr. cad. 403860, cu suprafaţa de 98 mp, la preţul de pornire de 2.629 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 39 din 16 august 2016
privind aprobarea planului de ocupare al funcţiilor pentru aparatul de specialitate al pri-

marului comunei Becicherecu Mic pentru anul 2017;
Hotărârea nr. 40 din 16 august 2016
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul II – anul 2016;
Hotărârea nr. 41 din 16 august 2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul III anul

2016;
Hotărârea nr. 42 din 16 august 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403799, nr. cad. 403799, cu suprafaţa de 97 mp, la preţul de pornire de 2.602 lei TVA inclus;
Hotărârea nr. 43 din 16 august 2016
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului intravilan înscris în CF nr.

403800, nr. cad. 403800, cu suprafaţa de 97 mp, la preţul de pornire de 2.602 lei TVA inclus; 
Hotărârea nr. 44 din 16 august 2016
privind  aprobarea ofertei de achiziţionare a tribunei sportive şi a vestiarelor înscrise în CF

nr. 400290 de la CS Nouva Mama Mia Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 45 din 16 august 2016
privind adoptarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local  

Becicherecu Mic mandatul 2016-2020;
Hotărârea nr. 46 din 22 august 2016
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul III anul

2016;
Hotărârea nr. 47 din 29 august 2016
privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice ale Şcolii 

Gimnaziale „Dimitrie Ţichindeal” – Becicherecu Mic pentru luna iulie anul 2016;
Hotărârea nr. 48 din 29 august 2016
privind modificarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 49 din 29 august 2016
privind aprobarea modificărilor suprafeţelor terenurilor aflate în P.U.Z. „Spaţii depozitare

şi comerţ en-gros Becicherecu Mic” aflate în proprietatea SC Big Horn Development SRL;
Hotărârea nr. 50 din 29 august 2016
privind schimbarea categoriei de folosinţă a terenului intravilan înscris în CF nr. 403882

cu suprafaţa de 28 mp şi alipirea acesteuia cu terenul intravilan înscris în CF nr. 401989, nr.
cad. Cc 559/1/2 cu suprafaţa de 497 mp;

Hotărârea nr. 51 din 29 august 2016
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 55 din 26.04.2016 privind prima în-

scriere în Cartea Funciară a 16 imobile având categoria de folosinţă „drumuri străzi” în do-
meniul public al comunei Becicherecu Mic;

Hotărârea nr. 52 din 29 august 2016
privind închirierea suprafeţei de 197 mp din terenul intravilan înscris în CF nr. vechi 4686

către domnul Bagia Laurenţiu;
Hotărârea nr. 53 din 29 august 2016
privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin negociere directă a terenului intravilan înscris

în CF 402004 cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 54 din 29 august 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în  CF nr. 401232, nr. cad.

3743/3483/48 – 3743/3483/49/1/1/2/63 Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 961 mp, către
domnul Pop Vasile Ioan, pentru preţul total de 29.448 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 55 din 29 august 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în  CF nr. 403830, nr. cad. 430830

Becicherecu Mic, cu suprafaţa de 543 mp, către domnul Benţan Liviu, pentru preţul total de
16.640 lei TVA inclus;

Hotărârea nr. 56 din 29 august 2016
privind evaluarea şi scoaterea la vânzare prin negociere directă a terenului intravilan înscris

în CF 401377 cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 57 din 29 august 2016
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF nr. 400933, nr. cad.

Cc559/1/28, în suprafaţă de 497 mp, către domnul Coricovac Dumitru, pentru preţul
de15.240  lei TVA  inclus;

Hotărârea nr. 58 din 29 august 2016
privind aprobarea încheirii unui contract de asistent personal între comuna Becicherecu

Mic şi doamna Paşcu Pălăguţa;
Hotărârea nr. 59 din 29 august 2016
privind aprobarea rezoluţiunii contractului de vânzare autentificat sub nr. 138 din

25.02.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Ciontoş Cristian;
Hotărârea nr. 60 din 29 august 2016
privind aprobarea rezoluţiunii contractului de vânzare autentificat sub nr. 139 din

25.02.2014 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul Ciontoş Cristian;

Din agenda 
Consiliului Local
Becicherecu MicÎn vederea prevenirii producerii accidente-

lor rutiere grave, în conținutul acestui articol
vom expune atenției conducătorilor auto, în
primul rând, unele dintre cauzele producerii
accidentelor rutiere și, în al doilea rând,
infracțiunile contra siguranței circulației pe
drumurile publice.

Principalele cauze ale producerii acciden-
telor rutiere sunt: viteza, în special neadap-
tată la condiţiile de drum sau trafic,
traversarea neregulamentară de către pietoni,
neacordarea de prioritate pietonilor care tra-

versează regulamentar, neacordarea de prioritate vehiculelor şi conduce-
rea imprudentă.

În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice,
aceasta nu este o cauză principală a producerii accidentelor de circulaţie,
ci una complementară.

Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care

efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către in-
structorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii compe-
tente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea
permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închi-
soarea de la doi la șapte ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta oricărei persoane de a modifica starea lo-
cului sau de a şterge urmele accidentului de circulaţie din care a rezultat uciderea sau vătăma-
rea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, fără acordul echipei de
cercetare la faţa locului.

(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului accidentului când:
a) în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;
b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transportă el însuşi per-

soanele rănite la cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde asistenţă medicală
necesară şi la care a declarat datele personale de identitate şi numărul de înmatriculare sau
înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, dacă se înapoiază
imediat la locul accidentului;

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circulaţie prioritară anunţă de îndată poli-
ţia, iar după terminarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de poliţie pe a cărei rază de
competenţă s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;
d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul de vehicul anunţă imediat evenimentul
la cea mai apropiată unitate de poliţie.

Art. 339
Împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice
(1) Instalarea de mijloace de semnalizare rutieră sau modificarea poziţiilor acestora,

fără autorizaţie eliberată de autorităţile competente, de natură să inducă în eroare partici-
panţii la trafic ori să îngreuneze circulaţia pe drumul public se pedepseşte cu închisoare de
la trei luni la doi ani sau cu amendă.

(2) Participarea în calitate de conducător de vehicul la întreceri neautorizate pe drumu-
rile publice se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează aşezarea de obstacole care îngreunează sau îm-
piedică circulaţia pe drumul public, dacă se pune în pericol siguranţa circulaţiei ori se
aduce atingere dreptului la libera circulaţie a celorlalţi participanţi la trafic.

(4) Lăsarea fără supraveghere pe partea carosabilă a drumului public a unui vehicul care
transportă produse sau substanţe periculoase se pedepseşte cu închisoare de la unu la trei
ani sau cu amendă.

Art. 340
Nerespectarea atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor
(1) Îndeplinirea defectuoasă sau neîndeplinirea atribuţiilor de verificare tehnică ori in-

specţie tehnică periodică a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referi-
toare la efectuarea unor reparaţii sau intervenţii tehnice de către persoanele care au
asemenea atribuţii, dacă din cauza stării tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguranţa
circulaţiei pe drumurile publice, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la doi ani sau
cu amendă.

(2) Dacă, urmare a faptei prevăzute în alin. (1), s-a produs un accident de circulaţie care
a avut ca urmare vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii uneia sau mai multor per-
soane, pedeapsa este închisoarea de la unu la cinci ani, iar dacă s-a produs moartea uneia
sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la trei la zece ani.

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost săvârşite din culpă, limitele
speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

4) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de ac-
cident, fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, se pedepseşte cu închisoare de la
trei luni la doi ani sau cu amendă.

Şeful Postului de Poliţie Becicherecu Mic
Agent şef adjunct de poliţie Alin CÎRNARIU

SSttoopp aacccciiddeenntteelloorr rruuttiieerree,,
vviiaațțaa aarree pprriioorriittaattee!! ((22))
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TTrreeii zziillee ddee ddiissttrraaccțțiiee șșii vvooiiee bbuunnăă llaa

RRuuggaa rroommâânneeaassccăă ddee llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc
Conform tradiției împământenită în ultimii ani, manifestă-

rile prilejuite de celebrarea Hramului Bisericii Ortodoxe Ro-
mâne din Becicherecu Mic – Ruga satului – s-au derulat pe
durata a trei zile.

Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic au organizat o
multitudine de evenimente, și ele tradiționale, care au fost
așteptate cu mare interes de către locuitori. Dovadă în acest
sens stă și participarea numeroasă a publicului la toate

acțiunile – sportive, religioase și artistice. 
Trebuie spus că, și în acest an, organizarea a fost impecabilă,

iar locuitorii din Becicherecu Mic și oaspeții lor au putut pe-
trece în cele mai bune condiții una dintre cele mai mari sărbă-
tori ale comunității. 

Și tot ca în ceilalți ani, la Ruga românească au participat, cu
multă bucurie, și celelalte etnii care conviețuiesc aici, de se-
cole, în pace și înțelegere.

Cupa Rugii la table
Prima zi a manifestărilor prilejuite de Ruga

românească de la Becicherecu Mic a fost cea de
sâmbătă, 13 august. 

La Căminul Cultural a fost organizată cea de-a
treia ediție a Cupei Rugii la table. Împătimiți ai aces-
tui joc sau simpli amatori s-au adunat pentru a pe-
trece câteva ore în fața tablelor și a zarurilor. 

A fost o competiție acerbă, la care a participat și
primarul comunei Becicherecu Mic, Raimond
Ovidiu Rusu. 

La finalul zilei, după partide spectaculoase, s-a sta-
bilit și ierarhia acestei ediții a Cupei Rugii. 

Astfel, locul I a fost ocupat de Lazăr Pomorișaț,
care a intrat în posesia unui premiu de 200 de lei, pe
poziția a II-a s-a clasat Nicolae Gavra, care a „în-
casat” 150 de lei, iar pe locul III s-a situat Fabian
Ienci, care a primit și el drept recompensă suma de
50 de lei. 

Premiile au fost oferite din partea primarului co-
munei Becicherecu Mic, Raimond Rusu.

Evenimentele din cea de-a doua zi au în-
ceput duminică, 14 august, încă din zori.
Cu mic, cu mare, femei și bărbați, pasionați
în arta pescuitului, participanții la cea de-a
V-a ediție a Cupei Rugii la pescuit s-au
adunat pe Balta Bujorul. Înarmați cu
undițe, dotați cu tot felul de ustensile nece-
sare pescuitului, dar și cu momeli de tot
soiul, pescarii s-au așezat pe locurile trase
la sorți și au început concursul. 

De prins s-a prins destul pește, iar cei
mai iscusiți dintre pescari (ori mai
norocoși, dacă vreți) au fost răsplătiți pen-
tru efortul lor.

Pe marginea bălții, sub îndrumarea
personală a viceprimarului Adrian-Silviu
Gherasim, s-a încins focul și s-au preparat
pești la grătar și mititei.

Ca la orice concurs, așa cum aminteam,
au existat și câștigători. Aceștia au primit
premii constând în undițe și alte accesorii
necesare pescuitului, oferite de primarul
Raimond-Ovidiu Rusu, cel care a oficiat
ceremonia de premiere. Ceilalți pescari,
mai puțin norocoși, au primit și ei, drept
amintire, câte o diplomă de participare.

Superlativele ediției a V-a a Cupei Rugii
la pescuit de la Becicherecu Mic sunt
următoarele: Premiul I – Constantin Ro-
manescu; Premiul II – Viorel Petrovici;
Premiul III – Slobodan Ianici; cel mai
vârstnic pescar – Nicolae Cristea; cel mai
tânăr pescar – Andrei Poștaliu; cea mai
mare captură – Alex Amaximoae; Miss
Pescar – Maria și Denisa Băicoianu.

Și tot despre un concurs a fost vorba și în
continuarea zilei de duminică. De această
dată, competiția s-a mutat pe terenul de fot-
bal de la Pensiunea UGH Prest Serv, unde
șapte echipe și-au disputant tradiționala
Cupă a Rugii la minifotbal, ajunsă anul
acesta la ediția a IX-a.

Gazdele de la pensiune și-au primit așa
cum se cuvine oaspeții, cu grătarele încinse,
cu băuturi răcoritoare și bere puse din timp
la gheață. Pe teren, echipele au făcut spec-
tacol, meciurile, aproape fără excepție,
fiind deosebit de antrenante și interesante.

Ca și anul trecut, învingători au ieșit
oaspeții din Biled ai competiției. Fotbaliștii
de la Maracana au primit din nou trofeul
Cupei Rugii al Becicherecu Mic, urmați
fiind în clasament de echipele Victoria și
FC Gara, ultima dintre ele alcătuită doar din
tineri.

Seara de duminică s-a încheiat în centrul
comunei, pe platoul de la Căminul Cultural,
acolo unde a avut loc un spectacol folcloric
susținut de Luciana Giurgiu şi Ionuţ
Andrieş şi formaţia Armonia din Arad (Au-
gustin Armeanu, Neluțu Marton, Nelu
Fărcașiu și Nicu Drăgoi).

Pescuit, fotbal și spectacol folcloric
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Ruga de Sfânta Maria Mare, un adevărat regal artistic

TTrreeii zziillee ddee ddiissttrraaccțțiiee șșii vvooiiee bbuunnăă llaa
RRuuggaa rroommâânneeaassccăă ddee llaa BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Ziua de Sfânta Maria Mare – Adormirea
Maicii Domnului, 15 august, când se
sărbătorește Hramul Bisericii Ortodoxe din
Becicherecu Mic a început la ora 9 a
dimineții, cu slujba Utreniei, oficiată în
lăcașul de cult. 

Apoi, la ora 10, s-a ținut Sfânta
Liturghie, iar la ora 17 a avut loc Vecernia,
tradiționala slujbă de Rugă. 

Copii și tineri, maturi și vârstnici,
locuitorii din Becicherecu Mic s-au în-
dreptat spre sfânta biserică, pentru a par-
ticipa la slujbă. Cu toții au adus prinos de
mulțumire ocrotitoarei acestei comunități,
Fecioara Maria – Maica Domnului.

Preotul paroh Ioan Jurji a oficiat slujba
alături de preotul Ilie Dumitru, preotul
Dorin Jurji și preotul Milan Miocovici,
parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Be-
cicherecu Mic, dovedind, așa cum o
dovedesc zi de zi și locuitorii comunei,
bună înțelegere între bisericile ortodoxe ale
satului.

Spre finalul slujbei religioase, după
datină, s-a tăiat colacul oferit de nașii
Rugii din acest an, familia Merluț, Gheo-
rghe, Carmen și Iulia.

Cu acest prilej, primarul Raimond-
Ovidiu Rusu li s-a adresat celor prezenți,
adresând „La mulți ani” celor care și-au
sărbătorit ziua numelui. Și preotul paroh
Ioan Jurji a ținut o cuvântare plină de pilde
pentru enoriașii din Becicherecu Mic.

Partea laică a sărbătorii de Rugă s-a
derulat pe platoul de la Căminul Cultural
din centrul localității. Seara a început cu
un program de dansuri populare susținut de
Ansamblurile „Izvorașul” și „Sveti
Nikola”, ansambluri care reprezintă cu cin-
ste tradițiile populare din Becicherecu Mic.

După Hora Rugii, în care s-au prins pri-
marul Raimond-Ovidiu Rusu, nașii Rugii,
componenții celor două ansambluri de
dansuri populare, dar și numeroși locuitori
ai comunei, a urmat programul artistic
susținut de Simona Costin, Ionuț Mateș și
Cornel de la Chișcău. 

Interpreta și instrumentiștii au încins at-
mosfera și i-au invitat pe locuitorii din Be-
cicherecu Mic la joc. Aceștia nu s-au lăsat
prea mult invitați și au umplut platoul de
la Căminul Cultural.

Recitalul artiștilor invitați pentru ediția
din acest an a Rugii a fost întrerupt câteva
minute pentru tradiționalul foc de artificii
oferit de autoritățile locale cu acest prilej.

Apoi, petrecerea a continuat până târziu
în noapte, locuitorii din Becicherecu Mic
dovedind că știu să se bucure de Ruga sat-
ului, una dintre cele mai importante
sărbători ale comunității.

Pagini realizate de Anton BORBELY
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Doctorand în Horticultură Andraș-Sauca Vasile, încă de
când m-am stabilit (2012) în această comună cu oameni
minunați am vrut să fac ceva pentru dumneavoastră. În feb-
ruarie 2016 am decis să deschid o mică FitoFarmacie pe
strada Biserici Românești nr. 45, unde, pe lângă o gamă largă
de produse speci;ce agriculturii și horticulturii, am încercat
și am reușit să împărtășesc din cunoștințele mele oamenilor
dornici de a învăța.

Sunt de profesie inginer horticol, am absolvit Facultatea
de Horticultură din cadrul Universitații de Stiințe Agricole
si Medicină Veterinară a Banatului Timișoara. În 2015 am
început Doctoratul în Horticultură, bazat pe cercetarea
biostimulatorilor, stimulatorilor și a îngrășămintelor foliare.
De asemenea, în ultimii zece ani, în calitate de angajat la
multinaționale, am făcut cercetări în loturi demo cu diverse
substanțe noi, am asigurat consultanță de specialitate
producătorilor agricoli privitor la tipul de erbicide, insecti-
cide, fungicide, îngrășăminte chimice, semințe, fertilizatori
și așa mai departe, ce pot ; utilizaţi în funcţie de cultură,
climă, sol etc.

Pentru a putea veni în ajutorul celor care au o mică grădină
și nu numai, am hotărât să pornesc acest proiect: „O lume
informată este o lume mai bine pregătită!”.

Pentru sugestii, idei și cele mai bune soluții pentru cultura
dumneavoastră, vă aștept la magazinul de pe strada Biserici
Românești nr. 45.

CCuu ssttiimmăă 
DDrrdd.. iinngg.. VVaassiillee AANNDDRRAAȘȘ--SSAAUUCCAA

OO lluummee iinnffoorrmmaattăă
eessttee oo lluummee mmaaii
bbiinnee pprreeggăăttiittăă!!

Plante atacate și mod de dăunare: Buha verzei
este un dăunător polifag, atacă varza, conopida, gulia
și alte crucifere cultivate și spontane.

La apariție omizile se localizează în partea
inferioară a funzelor pe care le rod. La ultimele vârste
ele rod orificii în frunze și sapă galerii în căpățânile
de varză.

Căpățânile de varză atacate putrezesc din cauza at-
acului larvelor și a excrementelor, care favorizează
dezvoltarea diferiților agenti patogeni.

Larvele primei generații atacă varza timpurie și de
vară, iar larvele generației a doua, varza de toamnă, la
care produce pagubele cele mai mari. Atacul are loc
mai ales noaptea.

Descriere: Adultul are avengura aripilor de 40-45
mm lungime. Cele anterioare sunt de culoare brune-
cenușii, cu linii transversale mai închise la culoare și
pete reniforme albe.

Oul este hemisferic, cenușiu-verzui, cu striuri lon-
gitudinale și cu câte o bandă brună, circulară, dispusă
median.

Larva este de culoare variabilă, de la brun-cenușiu
până la verde, cu capul si protoracele negru.

Biologie: În condițiile țării noastre, buha verzei are
două generații pe an și iernează în stadiul de crisalidă

(Nimfa insectelor lepidoptere) în sol. Prima generație
se dezvoltă pe parcursul lunilor mai-iulie. Fluturii din
generația de toamnă apar până la sfârșitul lunii mai și
au zbor nocturn, iar ziua stau ascunși pe partea
inferioară a frunzelor. În luna iulie, după câteva zile
de la apariție, are loc împerecherea și depunerea pon-
tei, din care se dezvoltă prima generație. Perioada

ovipozitară durează 15-25 zile, ouăle sunt depuse
seara și noaptea în grupe de 20-100 de bucăți, pe
partea inferioară a frunzelor. Perioada de incubație
durează 10-14 zile după care apar larvele.

În timpul zilei larvele stau pe partea inferioară a
frunzelor, iar noaptea se hrănesc scheletind frunzele.
Dezvoltarea larvară durează 35-40 zile, timp în care
larvele napârlesc de cinci ori. În luna iulie, după ul-

tima năpârlire, larvele coboară în sol, unde se
transformă în pupe. Stadiul de pupă durează 10-12
zile, după care apar adulții.

Fluturii primei generații apar spre sfârșitul lunii
iulie, iar după 1-3 zile de la apariție are loc copulația
și depunerea pontei. Ciclul se repetă ca la prima
generație, până în luna septembrie când larvele
coboară în sol la 8-15 cm adâncime, unde își constru-
iesc loji pupale în interiorul cărora se transformă în
pupe, stadiu în care iernează.

Combatere: Prin arătură adâncă de toamnă pot fi
distruse o mare parte a pupelor din sol. În combaterea
acestui dăunător cele mai bune rezultate se obțin prin
aplicarea tratamentelor chimice, pe cât posibil îm-
potriva larvelor tinere, deoarece cele mai în vârstă sunt
mai rezistente la insecticide.

Tratamentele chimice se efectuează cu: Decis
Mega, Fastac 10 CE-Karate Zeon, Mospilan 20 SG.
Pentru o mai bună aderare pe frunză și remanență se
recomandă un adjuvant: Siltim, Silwet Gold, Fortune,
Nu-Film P etc.

Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

BBuuhhaa vveerrzzeeii ((MMaammeessttrraa bbrraassssiiccaaee))

Omizile sunt larve care fac parte din or-
dinul Lepidoptera (ordin care cuprind și flu-
turii sau moliile). Majoritatea exemplarelor
sunt erbivore, dar sunt și câteva specii insec-
tivore.

Omizile sunt întâlnite în diferite mărimi,
forme și culori, în funcție de zona în care le
vom căuta. Mărimea lor variază de la 1 mm la
10 cm. Corpul lor este lung, moale și este for-
mat din „straturi” inelare pe care întâlnim o

pereche de picioare. Unele omizi au părul mai
lung, sperând ca astfel să se apere de
prădători, dar unele pasări (unele zburătoare
și găini, curcani și alte animale domestice) le
preferă chiar așa păroase, pentru conținutul
ridicat de proteine. Alte omide au glande cu
venin și sunt toxice. Acestea pot fi recunos-
cute având culori distincte, mai vii, precum
roșu, glben, negru etc. Pentru protecție, unele
specii „colaborează” cu furnicile, dându-le în
schimb hrană.

Omizile provoacă daune economice prin
consumul de frunze. Sunt specii care
afectează terenurile agricole și produc
pierderi enorme. Ele au fost ținta de combat-

ere a oamenilor prin utilizarea de pesticide,
dar în timp multe specii au devenit rezistente
la pesticide.

Plantele au evoluat, până și ele producând
toxine și mecanisme de rezistență, precum
țepi sau fire de păr, pentru a nu fi mâncate de
omizi.

Omida păroasă

Omida păroasa a dudului (Hyphantria
cunea Drury) este un daunător polifag care
atacă 200 de specii de plante: pomi fructiferi,
arbori ornamentali, vița de vie etc. La invazii
mari, arborii pot fi complet defoliați,
producția de fructe fiind compromisă. At-
acurile repetate duc la debilitarea pomilor.
Pentru prevenirea și combaterea acestui
dăunător se recomandă, pe lângă tratamente
chimice, măsuri de igienă și măsuri mecanice
prin tăierea și arderea cuiburilor apărute în
pomi.

Perioada optimă de aplicare a trata-
mentelor chimice este la migrarea larvelor de
vârsta a patra în pomi și când a apărut cel
puțin un cuib pe pom.

Omida păroasă are două generații pe an și
iernează în stadiul de pupă în sol, resturi de
plante, garduri, crăpături în scoarță etc. Un
singur fluture poate depune până la 1.000 de
ouă pe spatele frunzelor. Stadiul de ou
durează între 5 și 15 zile în funcție de
condițiile meteorologice, în stadiul de omidp,
între 20-40 zile, și ca pupă, 10-15 zile.

Omizile țes pe frunze un cuib în care stau
și se hrănesc cu frunze, în totalitate, putând
duce la consumul total de frunze, ceea ce ar
putea însemna moartea copacului.

Combaterea eficentă a omizilor păroase
Se vor face verificări privind apariția

omizilor în grădină și livadă în lunile iunie,
iulie, august, septembrie. La primele semne
de atac (prezența omizilor) se aplică imediat
produse specifice cum ar fi: Decis Mega, Ac-
tara, Calypso, Reldan, Cylotrin etc.

Drd. ing. Vasile ANDRAȘ-SAUCA

CCoommbbaatteerreeaa oommiizziilloorr
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Execut lucrări de topogra3e şi cadastru: PUZ-uri, intabulări,
dezmembrări, alipiri, apartamentări, ridicări topogra3ce etc.

Persoană 3zică autorizată categoria B, ing. Valentina Gherasim
Nr.tel.: 0749432605

TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
septembrie-octombrie

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Becicherecu Mic acest
talon pentru autocitirea consumului bilunar de apă (o dată la două luni). 
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
“citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ pentru cele două luni înscrise în
talon, în cutia poştală specială, amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

Numele şi prenumele:........................................................

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

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

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

În ultima vreme au plecat dintre noi
Crăciun Adam (79 ani)
Chiser Mihai (66 ani)

Ceregan Viorel (95 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

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

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
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Raimond Ovidiu RUSU
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Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Anton BORBELY
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Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ,
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Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic
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Şi-au unit destinele

Dorin-Florin Purcel 
cu Roxana-Petruța Petcu

Fabian Ienci 
cu Andreea-Sorina Iorgoni

Casă de piatră!

Sergiu Hornar, 
execut servicii:

- repar calculatoare 
(inclusiv la domiciliu)

- montez camere 
de supraveghere

- tai şi crap lemne
- lucrări cu tractor mic:

frezat, arat
- tai iarbă

Telefon: 0762-287.667

Mica publicitate
• Vând orgă electronică cu trepied, preţ

100 euro, şi topogan copii, 2 metri, preţ
100 RON. Informaţii la telefoanele 0727-
357.445 şi 0256-378.902.

• Vând centrală pe lemne Viadrus 30
KW. Telefon: 0721-494.502

• Vând teren, cu casă din văiugă, 986
mp, str. Chertiz. Telefon: 0744-664.977.

• Vând miere de albine. Telefon: 0735-574.602.
• Caut pe cineva care are nevoie de

cărămidă şi restul de materiale, pentru a de-
mola casa de pe strada Ţichindeal nr. 6.
Telefon: 0256-452.251 sau 0756-151.130.

• Home pro gaz angajează şofer 
categoria B pentru distribuţie. Salariu
atractiv şi program lejer. Informaţii la
telefon 0726-609.290.

• Execut instalaţii electrice de la A la Z,
depuneri acte, branşări ENEL. Telefon: 0721-
411.895. 

• Angajăm bonă pentru fetiţă de şase
luni, program de lucru de la 8 la 18, de
luni până vineri. Salariu - 1.000 de RON.
Telefon: 0733-110.497.

• Vând căpşuni de grădină (Lovrin), la

kilogram. Matiş Viorica: 0722-961.923.
• Familie tânără, cu doi copii, căutăm

o casă de care să avem grijă. Putem oferi
şi chirie pe termen lung. Telefon: 
0768-742.499.

• Vând viţei de două luni, roşu cu alb
şi negru cu alb. Preţ negociabil. Telefon: 
0786-757.497.

• Cumpăr cazan de ţuică. Telefon: 
0722-144.125.

• Vând ţiglă veche, 60 de bani bucata, şi
platformă pentru cai, 900 de lei, şi căruţă,
600 de lei. Telefon: 0758-624.845.

• EASTEURO  FASTIMPEX  SRL
angajează şoferi, salariu atractiv,
informaţii la telefon 0720-440.213.

• Vând betonieră foarte puţin folosită.
Preţ negociabil. Telefon: 0748-219.296.

• Vând autoutilitară Ford, cabină
dublă, 2.400 Diesel, 38.000 de kilometri,
an 2007, preţ 15.000 euro, negociabil.
Telefon: 0744-774.110.

• Vând trei cățelușe jucăușe, de patru
luni, rasa teckel (șoricari). Tel. 0256-
378.730 / 0729-187.040.

55

Începând cu data de 16 februa-
rie 2016, s-a deschis fitofarmacia
S.C. AGRO HEALTH A.V. S.R.L.
pe str. Bisericii Româneşti nr. 45
(în apropierea Bisericii Ortodoxe)
care comer cializează îngrăşăminte,
insecticide, erbicide, fungicide, tra-
 tamente seminţe, seminţe legume şi
flori, cereale, folie solar şi tip agril,
instalaţii de irigat, unelte agricole,
concentrat păsări / purcei / iepuri /

miei, pui găină / raţă / curcă / gâscă etc.
Prin specialist drd. ing. Vasile Andraş-Sauca, fitofarmacia oferă consultanţă

agricolă gratuită şi plan de tratamente.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721-957.726.

PFA Barabaș Costică
Ofertă operațiuni

• Curățat coș orificiu canal de
gaz/lemne - 15 lei/mc

• Curățat coș cu cuiburi - 25
lei/mc

• Curățat coș centrală termică -
40 lei/mc

• Rostuit și liniat cu oxid pe ex-
teriorul sobei - 100 lei/buc

• Montat ușițe de protecție coș
de fum - 100 lei/buc

• Montat plasă pe coș de fum -
200 lei/buc

• Fixare ușă de serviciu - 30

lei/buc

• Schimbare grătar sobar - 25

lei/buc

• Demontat și montat sobă

normală de teracotă - 800 lei/buc

• Demontat și montat sobă

dublă de teracotă - 1.500 lei/buc

• Desfundat sobă de teracotă -

200 lei/buc
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♣ Câinele ce latră nu mușcă; vrăjmașul ce tace, teme-te de el. (Cilibi
Moise)

♣ Omul învățat fără stare este ca un negustor fără marfă.
♣ Care se lingușesc pe lângă mine mai mult decât este obiceiul, sau m-

au înșelat, sau vor să mă înșele. (D. Țichindeal)
♣ Minciuna e o persoană plăcută care îmbracă în fiecare zi o haină nouă.

(N. Iorga)
♣ Am rezolvat problema transportului și a încălzirii. Merg pe jos. (Čotric)
♣ Viitorul sună bine, dar parcă aș dori să schimb soneria.
♣ În prietenie contează starea sufletească, nu starea socială.
♣ Cine a început bine, a mers departe.
♣ Micile cheltuieli sunt acelea care golesc punga.
♣ E târziu să economisești când ai dat de fundul sacului.
♣ Cinstește pe părinții tăi și pe cei bătrâni, căci și tu poți fi bătrân.
♣ Când nu ai ceea ce-ți place, trebuie să-ți placă ceea ce ai.
♣ Plăcerea certurilor este de a se împăca.
♣ Mama are multe drepturi asupra copilului, ea nu merită atâta asuprire

și suferință. (Persia)

SFATURI: Când dai un sfat cuiva, caută să-i fie cât mai folositor, nu cât
mai plăcut.

SCUZA = Baza unei jigniri.
STAFIE = Semnul exterior și vizibil al fricii interioare.
CLEPTOMAN = Un hoț bogat.

MINI-MAXIME
♣ Când o mână spală pe alta, obrazul rămâne nespălat.
♣ Mai există și câte un deștept care face pe prostul. Dar sunt și destui

proști care o fac…pe deștepții.
♣ A avut parte de multe bucurii. De câte ori scăpa de necazuri…

REFLECȚII:
♣ Să fii politicos nu te costă nimic. Iar dacă nu ești, ce câștigi?
♣ S-au potrivit: el bun de gură, ea, rea de gură. Numai… gura e de ei.
♣ Este firesc ca omul să facă ce vrea – dar să fie și ce… trebuie.

Maxime, proverbe, aforisme, vorbe de duh…
Rubrică îngrijită de Lazăr Pomorişaţ

divertisment • divertisment • divertisment • divertisment
CURIOZITĂŢI

O ţară a interzis aplicaţia Pokemon Go
din cauza unor „raţiuni legate de securi-
tate”, fără a preciza, însă, care ar fi aces-
tea. Mai multe ţări şi-au exprimat
îngrijorarea faţă de siguranţa celor care
joacă Pokemon Go, relatează BBC. Deci-
zia a fost luată de Consiliul Superior al
Zonelor Virtuale, instituţia oficială din
Iran care supraveghează activitatea on-
line. Astfel, Iranul devine prima ţară care
interzice Pokemon Go, joc care îi pro-
voacă pe jucători să viziteze locuri din lumea
reală pentru a prinde monştri animaţi.

În ciuda restricţiilor legate de utilizarea
Internetului, iranienii au vorbit pe reţelele
de social media despre jocul Pokemon Go.
Potrivit unor surse, autorităţile de la Tehe-
ran aşteptau să vadă în ce măsură ar fi co-
operat creatorii jocului cu aceştia înainte
de a lua o decizie de a interzice jocul. Au-
torităţile din Indonezia le-au interzis poli-
ţiştilor să joace jocul în timp ce se aflau în
misiune, iar un jucător francez a fost ares-
tat luna trecută după ce a ajuns tocmai pe
o bază militară încerând să prindă Poke-
moni. Un lider spiritual saudit a emis o
fatwa, o interdicţie faţă de aplicaţia de rea-
litate augmentată Pokemon, fatwa fiind
emisă în trecut şi pentru jocurile, abţibil-
durile, desenele animate şi suvenirurile
Pokemon. Astfel, interdicţia emisă pentru
franciza Pokemon de clericii islamici
veche de 15 ani este din nou actuală.

În religia musulmană, o „fatwa” este o
opinie pe teme religioase privind legea
islamică emisă de un membru al clerului
musulman (care are şi atribuţii de legiui-
tor). Potrivit deciziei liderului islamic,
jocul conţine imagini interzise şi contra-
vine interdicţiei islamice privind jocurile

de noroc, însă influenţa unei fatwa poate
rămâne doar una zonală, pe un anumit te-
ritoriu, şi nu este neapărat aplicabilă între-
gii ţări. Jocul este condamnat de Islam şi
pentru că în grafica lui are simboluri in-
terzise în religia musulmană: stele cu şase
colţuri, „asociate Iudaismului”, cruci care
vin din religia creştină, unghiuri şi triun-
ghiuri folosite de diferite „secte religioase
şi organizaţii deviante”, cum sunt semnele
francmansonice, sau cele ale religiei
Shinto. Pe de altă parte, autorităţile statului
New York au declarat că vor interzice unui
număr de aproximativ 3.000 de inculpaţi
pentru infracţiuni sexuale să joace Pokemon
Go în timpul eliberării lor condiţionate. In-
terdicţia vizează protejarea copiilor care
joacă acest joc.

Prin aplicaţia Pokemon, jucătorii pot
merge pe jos, în realitate, în propriul car-
tier, pentru a vâna şi captura personaje de
desene animate virtuale, care apar pe ecra-
nele telefoanelor lor inteligente prin sca-
nare, cu ajutorul camerei foto. Jocul este
asemănător unei căutări de comori. După
ce utilizatorii descarcă aplicaţia, aceştia
folosesc coordonatele geolocaţiei în care
se află şi camera foto a telefonului pentru
a captura monştrii virtuali care apar în lo-
curile reale din împrejurimi.

Prima ţară care interzice
aplicaţia Pokemon Go

Comuna noastră are 
propria echipă de fotbal:

ACS Fortuna 
Becicherecu Mic

După mai mulți ani, autoritățile 
publice locale din comuna Becicherecu
Mic, prin Raimond-Ovidiu Rusu, prima-
rul comunei, și Alin-Marian Hîldan, se-
cretarul comunei, au reușit să reînființeze
vechea echipă a localității: Fortuna.

Asociația Club Sportiv (ACS) 
Fortuna Becicherecu Mic s-a înscris, în
acest sezon, în Seria I a Campionatului
Județean „Promoție”, unde a disputat deja
prima etapă. Echipa de fotbal va evolua
pe arena comunală, autoritățile locale
aflându-se în negocieri pentru preluarea
tribunelor și a vestiarelor, terenul fiind în

proprietatea comunei Becicherecu Mic.
Echipa de fotbal are următorii acționari: 80% comuna Becicherecu

Mic, 10% - Dorel Pașca, 10% - Gheorghe Merluț. Pe lângă acționarii și
finanțatorii inițiali, echipa mai are următorii sponsori: Rus Savitar, prin
Casa Rusu, Interrelu, prin Gheorghe Ungureanu, și, nu în ultimul rând,
Moara Crompan, prin Călin Pașca, jucător și organizator al echipei.

Structura de conducere este alcătuită din: Ioan Popovici (Mira) -
președinte (interimar), Marian Crăciun (Brișcă) - vicepreședinte, 
Miroslav Nenadov (Miro) - secretar. Antrenorii echipei sunt Vasile Luță
(principal), Florin Pădurean (secund) și Stelian Bănică (antrenor cu 
portarii și secund).

De asemenea, ACS Fortuna Becicherecu Mic mai are o echipă de 
fotbal feminin, antrenată de Florin Pădurean, care evoluează în Liga I, și
două echipe de juniori, pregătite de tot de Florin Pădurean.

Pentru conformitate, să spunem că în prima etapă a noului sezon ACS
Fortuna Becicherecu Mic a remizat într-un derby local, scor 2-2, în de-
plasare la vecinii AS Dudeștii Noi. Chiar dacă echipa gazdă a deschis
scorul, băieții noștri au egalat, iar pe fondul unei dominări a Fortunei, 
s-a reușit preluarea conducerii în cea de-a doua repriză, când antrenorul-
jucător Vasile Luță a lovit și bara, ratând desprinderea. Spre final, arbi-
trul partidei le-a acordat, cu mare ușurință, un penalty gazdelor și, astfel,
scorul a devenit 2-2, rezultat cu care s-a încheiat partida. Pentru echipa
noastră a înscris Flavius Cioancă (de două ori).

Așteptăm suporterii la primul meci de acasă al 
ACS Fortuna Becicherecu Mic, sâmbătă, 3 septembrie,
de la ora 11, când vom întâlni pe Spartak Gottlob.


