Se apropie Crăciunul
cu magia sa, se apropie
Anul Nou cu speranța că
visele ni se vor îndeplini
în noul an. Eu vă doresc
din tot sufletul să trăiți
fiecare zi cu zâmbetul
pe buze, să trecem
peste această pandemie
și să fim, în curând,
fără restricții, alături
de familie și prieteni,
să fim cu toții
sănătoși, pentru că
sănătatea este
neprețuită!
Crăciun fericit!
La mulți ani!
Raimond-O vidiu
RUSU,
primarul comunei
Becicherecu Mic

Viceprimarul
Adrian-Silviu Gherasim
și consilierii locali
Vasile Andraș-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 și
Marius-Constantin Viciriuc
vă urează
Sărbători fericite!
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Gânduri la ﬁnal de an

Ne pregătim cu toții să încheiem un an care
ne-a pus la grea încercare pe fiecare dintre noi.
Anul 2020 a fost un an cum niciunul dintre noi
nu am mai trăit până acum. Pandemia de coronavirus ne-a dat tuturor viața peste cap și a trebuit să ne adaptăm unor situații cu care nu
ne-am mai confruntat.
Puși în fața acestui virus care face în continuare victime la nivel mondial, a trebuit să ne
supunem unor restricții și să respectăm o serie
de măsuri menite a stăvili răspândirea COVID19. Iar acest lucru, cum spuneam, ne-a afectat
viața de zi cu zi.
Cu toate acestea, am încercat să ne păstrăm
optimismul și să privim cu speranță spre viitor.
În ceea ce mă privește, ca șef al administrației
publice locale din comuna Becicherecu Mic, consider că principalul nostru
obiectiv în acest an, și anume apărarea sănătății locuitorilor, a fost atins.
Bineînțeles, cu implicarea responsabilă a fiecăruia dintre noi. Am reușit, în
ciuda restricțiilor impuse, să ne ocupăm și de continuarea proiectelor de
investiții pe care le-am avut pe agenda de lucru. Din păcate, pandemia de
COVID-19 ne-a zădărnicit în foarte multe privințe. Nu am putut, în acest an,
să celebrăm așa cum se cuvine sărbătorile noastre tradiționale. Am fost nevoiți
să renunțăm la organizarea praznicelor ocazionate de hramurile bisericilor
noastre.
Importantă a fost, însă, sănătatea noastră, a tuturor, iar pentru faptul că ați
respectat deciziile luate de autoritățile în măsură pentru a preveni răspândirea
virusului vă mulțumesc încă o dată.
Sperăm însă ca anul viitor această pandemie să ia sfârșit și să revenim, încetîncet, la viața noastră normală, așa cum a fost ea înainte de izbucnirea acestei
crize sanitare.
Dar pentru că suntem în prag de Crăciun și An Nou, să ne îndreptăm gândurile și rugăciunile către Fiul lui Dumnezeu, a cărui naștere o așteptăm cu toții.
Să ne rugăm pentru sănătatea noastră și a celor din jurul nostru în acest final
încercat de an și să petrecem în tihna căminelor aceste clipe minunate ale
Nașterii Mântuitorului.
Să aveți cu toții parte de sănătate și să vă bucurați de aceste sărbători.
Crăciun fericit!
La mulți ani!
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

Rezultatele alegerilor pentru Senat
și Camera Deputaţilor în localitatea
Becicherecu Mic

În urma scrutinului desfășurat în 6 decembrie pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, la cele două secții de
votare din localitatea noastră s-au obținut
următoarele rezultate centralizate:
Prezența la vot înregistrată la ora 21 (închiderea votării): 30,10%;
Total alegători care și-au exprimat votul:
817, din care 695 pe listele permanente, 116
pe listele suplimentare și șase votanți pe
urnă mobilă;
Rezultate centralizate pentru alegerea
Camerei Deputaților:
1. Partidul Social Democrat - 216 voturi
2. Alianța USR-PLUS - 213 voturi
3. Partidul Național Liberal - 158 voturi
4. Alianța pentru Unirea Românilor - 81
voturi
5. Partidul Mișcarea Populară - 26 voturi
6. Alianța Renașterea Națională - 24 voturi
7. Partidul Pro România - 16 voturi
8. Uniunea Sârbilor din România - 12
voturi
9. Uniunea Ucrainienilor din România 9 voturi
10. Partidul Ecologic Român - 9 voturi
11. Partidul Puterii Umaniste Social Liberal - 7 voturi
12. Uninunea Democrată Maghiară din
România - 7 voturi
13. Partidul Noua Românie - 6 voturi
14. Partidul România Mare - 4 voturi
15. Uniunea Armenilor din România - 3
voturi
16. Asociația „Liga Albanezilor din România” - 3 voturi
17. Uniunea Bulgară din Banat - România - 2 voturi
18. Uniunea Elenă din România - 2 voturi
19. Partidul Verde - 1 vot

20. Partida Romilor „Pro Europa” - 1 vot
21. Asociația Italienilor din România
RO.AS.IT - 1 vot
22. Voturi nule - 14 voturi
23. Voturi albe - 2 voturi
Ceilalți competitori înscriși pe buletinul
de vot al Camerei Deputaților nu au obținut
nici un vot.
Rezultatele centralizate pentru Senat:
1. Partidul Social Democrat - 225 voturi
2. Alianța USR-PLUS - 222 voturi
3. Partidul Național Liberal - 159 voturi
4. Alianța pentru Unirea Românilor - 90
voturi
5. Partidul Mișcarea Populară - 28 voturi
6. Alianța Renașterea României - 26 voturi
7. Partidul Pro România - 17 voturi
8. Partidul Ecologic Român - 11 voturi
9. Uniunea Democrată Maghiară din România - 8 voturi
10. Partidul Puterii Umaniste Social Liberal - 8 voturi
11. Partidul România Mare - 6 voturi
12. Partidul Noua Românie - 3 voturi
13. Partidul Verde - 2 voturi
14. Voturi nule - 10
15. Voturi albe - 2
Procesele verbale sunt publice și pot fi
consultate/descărcate de la următoarea
adresă: https://prezenta.roaep.ro/parlamentare061.../romania-pv-part
Încheiem acest comunicat cu un mesaj
de mulțumire pentru toți cei 817 cetățeni
care și-au exprimat dreptul de vot la acest
scrutin chiar dacă situația epidemiologică
este una delicată. Vă mulțumim pentru
curaj, responsabilitate și asumare a deciziei
care va conta în următorii patru ani.
Vă mulțumim pentru răbdare și încredere
și vă dorim sănătate!
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Obiceiuri şi tradiţii
de Crăciun
În Banat, tradiţiile creştineşti s-au
împletit, în preajma Crăciunului, cu
tradiţiile laice, rezultând un amalgam
care dă farmec Sărbătorilor.
Cel mai spectaculos obicei este cel al
sârbilor, care de Crăciun dau foc badnjak-ului. Numeroasele etnii care trăiesc
sau au trăit în Banat de-alungul timpului şi-au lăsat amprenta asupra
tradiţiilor locale, fie că este vorba despre
obiceiuri religioase sau nu.
De Crăciun, în unele sate din Timiş,
tradiţiile vechi de secole se mai
păstrează şi astăzi, aşa că la colindat, din
casă în casă, merg atât copiii, cât şi
cetele de tineri, numiţi „piţărăi”. În
prima zi de Crăciun, colindătorii merg
cu „Steaua”, amintind de astrul pe care
l-au urmat Cei Trei Magi pentru a
ajunge la locul unde s-a născut Pruncul
Iisus.
Un alt obicei este cel al „Viflaimului” sau „Irozii”, reprezentând o scenetă
prin care copiii refac, în casa sau în curtea gazdei, povestea naşterii lui Isus.
Tradiţia spune că cel care primeşte colindul va fi binecuvântat şi va avea numai
noroc în anul care vine, un semn de bunăstare fiind şi dacă prima persoană
care intră în casă de Crăciun este un bărbat.

În unele sate se păstrează şi un alt
obicei: cel mai în vârstă membru al
familiei trebuie să arunce în faţa
colindătorilor boabe de grâu şi de porumb. Bătrânii spun că, dacă boabele
peste care au trecut colindătorii vor fi
amestecate cu sămânţa pe care o vor
pune în brazdă, vor avea o recoltă foarte
bună în anul următor.
Tot în Banat, există şi obiceiul ca sub
faţa de masă pe care se vor aşeza bucatele sărbătoreşti, să se pună fire de fân
şi seminţe de grâu, porumb sau floareasoarelui, care se dau apoi la vite, ca să
aibă casa linişte şi bogăţie.
Sârbii din Banat obişnuiesc să
sărbătorească Crăciunul de două ori: o
dată alături de toţi ceilalţi, iar a doua
după calendarul vechi, în prima
săptămână după anul nou. De Ajun,
după vecernie, la ei este se face focul
pentru arderea badnjak-ului. Este vorba de obicei de un trunchi de stejar tânăr,
care este aprins în mod tradiţional în seara de Crăciun în curtea casei. Focul
reprezintă căldura iubirii lui Hristos, iar tradiţia spune că numărul mare al
scânteilor provocate de arderea lemnului semnifică şi bogăţia din casa
respectivă, pentru anul care vine.

Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivităţiile
Crăciunului românesc. În prima zi de Crăciun, mulţi colindători umblă pe
străzile acoperite cu zăpadă ale oraşelor şi satelor ţinând în mână o stea făcută
din carton şi hârtie, cu scene
biblice pictate pe ea. Tradiţia
din România cere ca cei mici să
meargă din casă în casă, cântând cântece de stea şi recitând
poezii sau legende, pe toată perioada Crăciunului. Liderul
cară cu el o stea din lemn,
acoperită cu staniol şi decorată
cu clopoţei şi panglici colorate.
O imagine a Sfintei Familii
este lipită în centrul stelei şi întreaga creaţie este ataşată de o
coadă de mătură sau de un băţ
puternic.

Pentru cea mai aşteptată sărbătoare
din
decembrie,
Crăciunul, românii au apelat în
egală măsură la tradiţie, ştiind
să accepte şi obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie,
Naşterea Mântuitorului aduce
cu ea şi o sumă de practici foarte
vechi prin care se celebra
Solstiţiul de Iarnă, momentul în
care natura dă speranţe că va
renaşte.
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi
gest ritual, ci şi numeroase
mesaje şi simboluri ale unei străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a păstrat
asociindu-se câteodată cu celebrarea marelui eveniment creştin care este
Naşterea Domnului Iisus Hristos.

Steaua

Colindele

Obiceiuri şi tradiţii de Anul
În Banat, o zonă puternic marcată de
multiculturalitate – aici convieţuind
români de diverse naţionalităţi, şvabi,
maghiari, ruşi, sârbi şi bulgari, obiceiurile tradiţionale de iarnă s-au
amestecat, fiecare preluând de la fiecare.
De exemplu, de Anul Nou, şvabii
bănăţeni obişnuiesc să facă un calendar
al viitorului an. Adică, să desfacă 12 foi
de ceapă, pentru fiecare dintre cele 12
luni ale anului. Se pune sare în fiecare
foaie de ceapă şi se aşează pe o suprafaţă
uscată. A doua zi, după cum sarea din
ele va fi uscată sau umedă, luna
reprezentată de acea foiţă de ceapă va fi
secetoasă ori ploioasă.
La etnicii bulgari, obiceiul este altul.
Aceştia merg la colindat în ajun de Anul
Nou cu un băţ “fermecat”, existând credinţa că toţi cei pe care îi ating cu acesta vor fi feriţi
de rele în anul care urmează.
Ruşii din Banat, după ora 12 noaptea, când se
bate ceasul vechiului an, deschid uşile şi geamurile,
pentru ca noul an să le intre în casă.

Tinerele fete sunt nerăbdătoare să îşi afle ursitul, iar noaptea de Ajun de An Nou este cea mai
prielnică, se spune din bătrâni. De aceea, fetele
nemăritate fac tot felul de obiceiuri, se piaptănă şi
se uită în oglindă, cu câte o lumânare în cele patru

colţuri, şi sunt sigure că acolo îşi vor
vedea şi ursitul. Ba mai mult, ele ştiu să
ghicească cum va fi acesta: de va fi
bogat sau sărac, sănătos sau aprig la
mânie. După aceeaşi metodă, fetele
mari află şi după câţi ani se vor mărita.
Un alt obicei practicat în ajunul Anului Nou era şi Vărgelatul, care consta
în punerea pe masă, sub ulcele, a anumitor obiecte, precum bani, grâu,
oglindă, pieptene, ac, pâine, etc. Fata
trebuia să ridice trei oale, iar dacă ieşea
la iveală acul, pâinea şi pieptenul,
însemna că aceasta urma să ia în
căsătorie un om bogat. Se făcea haz
dacă erau nimerite obiecte ce semnificau defecte.
Tot pentru aflarea ursitului se practica şi obiceiul perilor de porc. Se
puneau pe vatra încinsă sau pe plita cuptorului doi
peri din spinarea porcului, unul reprezentând o
fată, celălalt un băiat. Dacă perii, arzând, se
depărtau, tinerii nu se căsătoreau. Dacă se
apropiau, răcindu-se, era semn de căsătorie.

S f a t ur i ut i l e p e n tr u
a pr ev en i fu r tu r i l e
di n l oc u i n ță!

- Când plecaţi de
acasă încercaţi să creaţi
aparenţa că se află cineva în locuinţă, prin diverse metode, respectiv
instalarea unor dispozitive de aprindere şi stingere
automată
a
luminilor în locuinţă, de
către un vecin sau o persoană de încredere!
- Nu permiteţi străinilor să intre în casă pentru
a folosi telefonul, sau
pentru a le oferi ceva!

- Atunci când este neapărat nevoie ca un
străin să intre în locuinţa
dumneavoastră, chemaţi un vecin sau o rudă să vă însoţească!

- Pentru siguranţa locuinţei dumneavoastră, atenţie şi la intrările
secundare, cum ar fi uşile de la balcoane şi terase! Acestea vor avea
încuietori suplimentare, dispuse la interior.
- Evitaţi discuţiile despre bunurile de valoare pe care le aveţi în
casă!

- În cazul absenţelor îndelungate de la domiciliu, comunicaţi acest
fapt numai persoanelor în care aveţi mare încredere! Rugaţi-i să vă
supravegheze locuinţa, sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa dumneavoastră!
- Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile,
radio-ul sau televizorul.

- Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva minute.
- Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă!

- Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al
căror conţinut să informaţi străinii că aţi plecat în concediu!
- Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa de acces în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt
trimişi de părinţi pentru a le da diverse obiecte!
- Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr de telefon unde
puteţi fi găsit. Este de evitat oferirea de informaţii despre vecini
persoanelor necunoscute.

- Sumele mari de bani nu se ţin în casă, neasigurate. Nu e bine de
lăsat impresia deţinerii acestor sume sau a unor bijuterii de valoare.
La plecare se închid bine toate căile de acces în casă. Este bine ca
locuinţa să fie asigurată cu un sistem de alarmă.

- Dacă totuşi spargerea are loc trebuie sunat la numărul unic de
urgenţă 112 şi trebuie aşteptată sosirea poliţistilor. În acest timp nu
trebuie atins nici un obiect din locuinţă şi din apropierea ei. Nu este
permis accesul altor persoane în încăpere (vecini, rude, cunoştinţe).

Agent șef de poliție
Alin CÎRNARIU
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D i n ag e n da C o n s i li ul ui Lo c al
B e c ic h e r e c u M i c

Hotărârea nr. 160 din 11 decembrie 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Becicherecu Mic pentru
trimestrul IV anul 2020;
Hotărârea nr. 161 din 11 decembrie 2020
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Becicherecu Mic în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 162 din 11 decembrie 2020
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Becicherecu Mic în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Învățământului constituită la nivelul Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic;
Hotărârea nr. 163 din 11 decembrie 2020
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare pentru colectarea anvelopelor uzate cu Societatea Smart Ecotrans West SRL; Primarul comunei Becicherecu Mic este mandatat să semneze protocolul de colaborare;
Hotărârea nr. 164 din 11 decembrie 2020
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea asigurăriiprestării serviciilor sociale de tratament pentru persoanele minore cu dizabilități
între comuna Becicherecu Mic și Asociația „Micile Comori”;
Hotărârea nr. 165 din 11 decembrie 2020
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF 403861,
nr. cad. 403861, cu suprafața de 1.315 mp către soții Berbunschi Sorina și Mândraș
Lucian-Cristian.

Wi-Fi gratuit în comuna
Becicherecu Mic

Recent a fost instalată conexiunea de internet pentru proiectul
WiFi4EU și în acest moment conexiunea de internet este operațională în toate punctele de acces
instalate pe raza localității Becicherecu Mic. Proiectul WiFi4EU
a fost finanțat de Comisia Europeană prin INEA cu un voucher
echivalent cu valoarea de 15.000
euro și a fost aprobat de Consiliul
Local Becicherecu Mic în vara
anului trecut după ce s-a depus documentația pentru finanțare și s-a primit grantul de
finanțare.
Prin acest proiect s-a realizat o rețea publică de internet care va deservi parcurile,
zonele de așteptare (gară, stații de autobuz), piața centrală, sala multifuncțională (fosta
sală de sport), biserica sârbească și capela sârbească, biserica românească și capela
multiconfesională.
Costurile operaționale inițiale sunt asigurate din bugetul local pentru următorii trei
ani (serviciul de internet și mentenanța echipamentelor) conform obligațiilor asumate
prin grantul de finanțare.

Lucrări de sistematizare
în zonele neasfaltate

După organizarea alegerilor,
Adrian-Silviu Gherasim, viceprimarul comunei Becicherecu
Mic, a inventariat toate străzile
și zonele neasfaltate pentru a realiza lucrări de sistematizare. Se
va turna un nou strat de piatră, se
va compacta și se vor reprofila
șanțurile pentru ca pe toată perioada sezonului rece să nu se
degradeze infrastructura de
acces.
Lucrările au început după alegeri pentru a nu exista discuții
privind utilizarea resurselor publice în scopuri electorale.
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COLECTAŢI SEPARAT ȘI DEPOZITAŢI
CORECT DEȘEURILE!

În 2020 nu mai avem dreptul la poluare.
Indiferența față de depozitarea deșeurilor de orice fel
oriunde nu mai este demult o alternativă de bună
practică. În 2020 să arunci deșeurile într-o pubelă oarecare este ușor, dar să le depozitezi separat este... la
fel de ușor.
RETIM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Deșeuri Timiș (ADID) și-au asumat un pas mare spre
un viitor verde al întregului județ Timiș, aliniat
cerințelor Uniunii Europene de reducere a deșeurilor,
colectând separat și valorificând deșeurile reciclabile
și resturile biodegradabile.
Astfel a fost demarată campania, care îi invită pe
toți cetățenii zonei 1 a județului Timiș la un mod de
viață ecologic, prin colectarea separată și depozitarea
în mod corespunzător a deșeurilor reciclabile, în mare
parte ambalaje de orice tip.
CEI TREI PAȘI CHEIE PENTRU COLECTAREA SEPARATĂ ȘI DEPOZITAREA CORECTĂ A DEȘEURILOR RECICLABILE ȘI
BIODEGRADABILE SUNT:
1) DEPOZITAREA ÎN PUBELA GALBENĂ /
SACUL GALBEN a ambalajelor din HÂRTIE,
CARTON, METAL, PLASTIC.
Pubela galbenă / sacul galben sunt folosite pentru orice tip de ambalaj din hârtie, carton, metal

sau plastic care poate fi reciclat, după ce a fost
golit complet de conținutul inițial: sticle de plastic
de apă, suc, sau bere, caserole, pahare de iaurt, doze
de aluminiu de la sucuri sau bere, cutii de pate, conserve de bulion sau legume, cutii de pantofi, ziare, reviste, cutii de lapte sau suc, folie de aluminiu, pungi
și ambalaje de plastic etc.
CLĂTIȚI ambalajele reciclabile și STRIVIȚI-LE
alături de ambalajele din hârtie și dozele din aluminiu, pentru a economisi spațiu în coș, în sac sau în
pubelă!

IMPORTANT: NU SE COLECTEAZĂ baterii,
LED-uri electrice și oale sau tigăi!

2) DEPOZITAREA ÎN CLOPOTUL VERDE a
ambalajelor din STICLĂ
În clopotele stradale VERZI sunt colectate ambalajele din sticlă ale băuturilor răcoritoare, alcoolice și borcanele.
IMPORTANT! GOLIȚI și CLĂTIȚI recipientele
înainte de a le depozita în clopotul verde! NU SE COLECTEAZĂ sticla de geam, decorațiuni din sticlă,
parbrize și deșeuri din materiale de tip porțelan/ceramică.

3) COMPOSTAREA LA DOMICILIU
Compostoarele se folosesc pentru obținerea unui
compost din deșeurile biodegradabile din gospodărie:
resturi de legume și fructe, coji de ouă, flori uscate,
frunze, pliculețe de ceai și alte deșeuri care se descompun total prin putrezire.
Compostul rezultat poate fi folosit ca
ÎNGRĂȘĂMÂNT NATURAL.
Cei 5 pași simpli pentru compostarea acestor
deșeuri sunt:
Adunați toate deșeurile biodegradabile (de origine
vegetală) din gospodărie: resturi de fructe și legume,
coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, fân, crengi, etc;
Separați aceste tipuri de deșeuri de alte resturi;
Așezați la baza compostorului un strat de 10-15 cm
de crengi rupte sau alte resturi din grădină;
Depozitați alternativ un strat de deșeuri biodegradabile, cu un strat de sol uscat din grădină;
Utilizați compostul finit ca și îngrășământ natural.
Pământul devine mai fertil când simte grija față de
natură!

FII RESPONSABIL! COLECTEAZĂ SEPARAT ACUM PENTRU UN VIITOR MAI BUN!
Mai multe detalii despre colectarea
separată
a
deșeurilor
reciclabile
pe
https://retim.ro/utile/ghid_tm/

Colectarea selectivă
a deșeurilor

ADID Timiș ne-a comunicat o adresă privind precolectarea
selectivă a deșeurilor în care am fost informați că nu vor mai fi
colectate deșeurile selective/reciclabile care nu sunt depozitate
în sacii galbeni special distribuiți de către RETIM Ecologic Service SA prin intermediul inspectorului de mediu din cadrul apa-

În atenţia familiilor foștilor deportaţi,
prizonieri sau persecutaţi politic

Decretul-Lege 118/1990, privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la
6 martie 1945, precum și a celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri, a fost modificat în sensul că a fost extins și asupra
urmașilor celor care au avut de suferit în regimul
comunist.
Redăm, în continuare, punctele esențiale prevăzute de această modificare:
„(6) Copilul minor la data la care unul sau
ambii părinți s-au aflat în una dintre situațiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), precum și copilul născut în perioada în care unul sau ambii
părinți s-au aflat în una din situațiile prevăzute
la art. 1 alin. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în același cuantum cu
indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său

decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la
data depunerii cererii de către copil.
(7) Copilul născut după încetarea situațiilor
prevăzute la art. 1 ali. (1) și (2) are dreptul la o
indemnizație lunară în cuantum de 50% din
indemnizația de care ar fi beneficiat părintele său
decedat, stabilită conform prevederilor art. 4 la
data depunerii cererii de către copil.
(8) Copilul care s-a aflat atât în una dintre
situațiile prevăzute la alin. (5) – (7), cât și în una
dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2)
beneficiază de indemnizația al cărei cuantum
este mai mare.
(9) La stabilirea indemnizației prevăzute la
alin. (5), (5¹), (6) sau (7), în situația în care ambii
părinți ai copilului s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), copilul are dreptul
la indemnizația al cărei cuantum este mai mare”.

ratului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic.
Cu alte cuvinte, depozitarea deșeurilor selective/reciclabile
în sacii menajeri va fi sancționată de către reprezentanții
RETIM prin neridicarea acestora de pe domeniul public. Vom
posta conținutul integral al adresei pe grupul de discuții Comunitatea Becicherecu Mic.
În situația în care nu ați ridicat sacii galbeni de la primărie
vă rugăm să o contactați pe doamna Popescu Ileana Mădălina
- 0762200556 - pentru a vă informa cu privire la modalitatea
de intrare în posesia acestora.
De asemenea, am fost informați cu privire la cele două campanii de ridicare a deșeurilor voluminoase (26.10.2020) și a
deșeurilor periculoase (12.11.2020) care se vor desfășura în
continuare la capătul str. Dimitrie Țichindeal, lângă cimitirul
sârbesc în intervalul orar 10:30-18:30.
Vă mulțumim pentru răbdare și încredere!

1 DECEMBRIE - ZIUA NAȚIONALĂ
A ROMÂNIEI
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La 1 decembrie 2020 s-au împlinit
102 de ani de la Unirea Transilvaniei,
Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu
România. Ziua de 1 Decembrie este Ziua
Naţională a României.
Basarabia a fost prima provincie românească care s-a unit cu România. În
faţa ameninţărilor Rusiei şi Ucrainei, Basarabia şi-a proclamat independenţa la
24 ianuarie/6 februarie 1918. Sfatul
Ţării, care cuprindea reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor, a adoptat, la 27
martie/9 aprilie 1918, cu majoritate de
voturi, hotărârea Basarabiei de a se uni
cu România.
La 15/28 noiembrie 1918, a avut loc
al doilea mare moment din procesul de
reîntregire naţională a statului român,
când Congresul General al Bucovinei,
format din reprezentanţii aleşi ai românilor şi ai naţionalităţilor din Bucovina, a hotărât, în
unanimitate, „unirea necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin
şi Nistru cu regatul României”, potrivit volumului „Istoria României în date” (Editura Enciclopedică, 2003).

Mișcarea naţională din Transilvania

Mişcarea naţională a românilor din Transilvania sa amplificat în toamna anului 1918, în condiţiile înfrângerii Puterilor Centrale şi ale prăbuşirii
Austro-Ungariei. Comitetul Executiv al Partidului Naţional Român, întrunit la Oradea, la 29 septembrie/12
octombrie 1918, a adoptat, în unanimitate, o declaraţie
redactată de Vasile Goldiş, privind hotărârea naţiunii
române din Transilvania de a se aşeza „printre naţiunile
libere” (în baza dreptului naţional ca fiecare naţiune să
dispună liber de soarta sa), potrivit volumului menţionat anterior.
Se sublinia, astfel, necesitatea convocării unei adunări naţionale, care să delege organele abilitate „să trateze şi să hotărască în treburi care se referă la situaţia
politică a naţiunii române”. Totodată, se cerea „afirmarea şi valorificarea drepturilor ei, nestrămutate şi inalienabile, la deplina viaţă naţională”.
Documentul a fost citit de Alexandru Vaida-Voievod
în Parlamentul de la Budapesta, în şedinţa din 5/18 octombrie 1918. Declaraţia de la Oradea, care afirma
dreptul naţiunii române la autodeterminare, precum şi
ideea convocării adunării naţionale a reprezentat un act
cu o semnificaţie istorică deosebită privind procesul de
unificare naţională.
A urmat constituirea, ca organ de conducere al românilor, a Consiliului Naţional Român Central la Budapesta (17/30 octombrie, cu sediul la Arad din 21
oct/3 nov.). Era format din şase reprezentanţi ai Partidului Naţional Român (Vasile Goldiş, Aurel Lazăr,
Teodor Mihali, Ştefan Cicio-Pop, Alexandru VaidaVoevod şi Aurel Vlad) şi şase social-democraţi (Tiron
Albani, Ioan Flueraş, Enea Grapini, Iosif Jumanca,
Iosif Renoiu şi Baziliu Surdu), notează sursa de mai
sus.
La 18/31 octombrie, prin Proclamaţia către naţiunea
română, se aducea la cunoştinţa opiniei publice constituirea Consiliului Naţional Român Central, ca unicul
for de conducere al românilor transilvăneni, precum şi
principiile sale de acţiune.
La 5/18 noiembrie 1918, manifestul „Către popoarele lumii”, tipărit în română, franceză şi engleză, a fost
lansat de Marele Sfat Naţional din Transilvania. Manifestul dezvăluia opresiunea exercitată de clasa stăpânitoare a poporului maghiar şi refuzul guvernului de la
Budapesta de a recunoaşte poporului român dreptul la
autodeterminare şi aducea la cunoştinţa opiniei publice
internaţionale poziţia românilor.

„Istoria ne cheamă la fapte”

A urmat lansarea, la 7/20 noiembrie, a Manifestului
privind convocarea Adunării Naţionale de la Alba Iulia,
care începea cu cuvintele „Istoria ne cheamă la fapte”:
„În numele dreptăţii eterne şi al principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor (...) naţiunea română din Ungaria
şi Transilvania are să-şi spună cuvântul său hotărâtor
asupra sorţii sale şi acest cuvânt va fi respectat de

Mesajul domnului
Raimond Ovidiu Rusu, primarul
omunei Becicherecu Mic,
cu ocazia celebrării Zilei
Naţionale a României

lumea întreagă”, potrivit lucrării „Istoria românilor”
(vol. VII, tom II, Editura Enciclopedică, 2003).
Consiliul Naţional Român Central s-a întrunit la
9/22 noiembrie 1918 şi a adoptat o Notă Ultimativă
care cerea guvernului maghiar „puterea de guvernare
asupra teritoriilor locuite de români în Ardeal şi Ţara
Ungurească”. Răspunsul era aşteptat până la 12 noiembrie.
Tratativele între delegaţia Consiliul Naţional Român
Central şi cea a Consiliului Naţional Maghiar au avut
loc la Arad, între 13 şi 15 noiembrie. Partea maghiară
a propus ca Transilvania să rămână în continuare în cadrul Ungariei, sub forma unui guvernământ românesc
autonom, reprezentat în guvernul maghiar. Datorită
acestei poziţii, tratativele au eşuat, notează aceeaşi lucrare.
În acest context, Consiliul Naţional Român Central,
prin Vasile Goldiş, a declarat că „naţiunea română pretinde cu tot dreptul deplina sa independenţă de stat şi
nu admite ca acest drept să fie întinat prin rezolvări
provizorii”. Consiliul Naţional Român Central a stabilit legături cu forurile politice de la Iaşi, unde se refugiase guvernul român şi familia regală, şi a trecut la
organizarea adunării care să confirme voinţa de unire
a românilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş.

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia

Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, convocată pentru data de 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a
fost considerată de contemporani decisivă pentru „unitatea naţională a tuturor românilor”.
Astfel, la data hotărâtă, se aflau în Sala Unirii (fost
cazinou militar) din Alba Iulia, pe lângă cei 1.228 de
delegaţi (deputaţi) aleşi în circumscripţiile electorale
cât şi ai tuturor instituţiilor şi organizaţiilor politice,
culturale, profesionale, de învăţământ, religioase, militare, de femei, de sindicat ş.a. şi „peste 100.000 de
ţărani, muncitori şi orăşeni veniţi din toate părţile unde
se vorbea româneşte, de la Iza maramureşeană până la
Dunărea bănăţeană, din ţara Bârsei până la
Crişuri” potrivit volumului „Scurtă istorie a românilor” (Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu,
1977).
Preşedintele Consiliului Naţional Român Central,
Ştefan Cicio-Pop, a rostit cuvântul de deschidere, subliniind importanţa istorică a momentului şi misiunea
adunării.

Visul unei întregi naţiuni: România Mare

În urma acestor cuvântări, Rezoluţia de unire a fost
adoptată în unanimitate. Totodată, la propunerea lui
Alexandru Vaida-Voevod, Adunarea a aprobat componenţa Marelui Sfat Naţional, organism cu caracter legislativ, format din reprezentanţi ai diferitelor profesii
şi categorii sociale. Votată într-o atmosferă de entuziasm, Rezoluţia a devenit, astfel, documentul istoric
prin care se înfăptuia visul de veacuri al poporului
român: România Mare.
Cei peste 100.000 de participanţi la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia adunaţi pe Câmpul lui Horea
au aprobat cu aclamaţii entuziaste hotărârea de unire
necondiţionată şi pentru totdeauna a Transilvaniei cu
România.

Dragi români de pretutindeni,
În anul 1918, 1 Decembrie a devenit ziua care a intrat în istoria mondială ca fiind ziua în care suveranitatea României și
dorința românilor de a se uni într-un singur stat au fost recunoscute de celelalte puteri occidentale și orientale deopotrivă.
Este ziua în care eforturile de sute de ani ale domnitorilor români, apărători ai neamului și ai dreptei credințe, au fost recunoscute de celelalte popoare. Este ziua pe care Dumnezeu a
rânduit-o fiecărui român să se bucure împreună de hotarele în
care viețuiesc.
Astăzi sărbătorim 102 ani de la Marea Adunare Națională de
la Alba Iulia unde a avut loc semnarea documentelor de reîntregire a României Mari sub domnia lui Ferdinand I și a liderilor politici de la acel moment, care au valorificat contextul
politic și social de la acea vreme și au obținut recunoașterea
meritelor poporului român în timpul Primului Război Mondial,
dar și a eroilor neamului românesc care au apărat de-a lungul
secolelor granițele Europei împotriva invaziei otomane și a popoarelor barbare de la estul granițelor Europei (Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și Sfânt, Vlad Țepeș, Mihai Viteazul,
Iancu de Hunedoara).
Astăzi avem datoria de a le onora memoria tuturor celor care
au luptat, au muncit, s-au rugat și au contribuit la înfăptuirea
actului Marii Uniri. Avem datoria de a aduce un omagiu
strămoșilor noștri care au îndurat secole pentru un ideal și avem
responsabilitatea de a rămâne în continuare uniți, să continuăm
tradițiile pe care ei le-au început, să apărăm credința în care
ne-au crescut, să rămânem solidari unii cu ceilalți și să contribuim împreună la protejarea frumuseților din România.
Anul acesta a fost un an care ne-a pus la încercare credința,
dar vom trece peste această pandemie și mai puternici, mai
uniți, mai solidari și mai înțelegători. În cei opt ani și jumătate
în care am fost investit de cetățenii comunei Becicherecu Mic
să administrez bugetul localității și să rezolv problemele cu care
ne confruntăm am regăsit în comunitatea noastră prezente valorile străbunilor noștri: solidaritate, credință, cinste și corectitudine, muncă cinstită și respectarea obiceiurilor locului.
Astăzi cetățenii români ai comunei Becicherecu Mic de pretutindeni se pot mândri cu faptul că duc mai departe valorile
străbunilor noștri și că urmașii lor vor crește dintr-un neam
muncitor, altruist, dreptcredincios care și-a câștigat un loc printre statele europene.
Astăzi cetățenii români ai comunei Becicherecu Mic de pretutindeni au datoria de a respecta simbolurile naționale și de a
omagia sacrificiul celor care ne-au oferit acest moment al Marii
Uniri.
În viitorul apropiat ne așteptăm la vremuri puțin mai grele
peste care vom trece cu bine doar dacă ne punem la bătaie toată
priceperea și resursele, motiv pentru care cu ocazia acestei sărbători a tuturor românilor și a României vă mai cer încă odată
să îi sprijiniți pe cei din jurul vostru, să aveți răbdare cu cei care
se străduiesc să realizeze ceva, să oferiți sfaturi celor care au
nevoie de ele, să aveți încredere în cei care s-au străduit și au
învățat zeci de ani pe băncile școlilor și a facultăților, să îi
ascultați pe cei mai în vârstă și să le respectați munca de o viață.
La mulți ani, România!
La mulți ani, dragi români de pretutindeni!
Raimond-Ovidiu Rusu,
primarul comunei Becicherecu Mic
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Măsuri speciﬁce aplicate ca urmare
a evoluţiei gripei aviare

În luna noiembrie a acestui an, mai
multe state membre au notificat la Comisia Europeană confirmarea ade noi focare
de gripă aviară înalt patogenă, subtipul
H5N8. Statele care au raportat focare de
gripă aviară înalt patogenă la păsările domestice sunt Olanda (patru focare), Marea
Britanie (două focare), Germania (șapte
focare) și Suedia (un focar).
În data de 16 noiembrie Danemarca a
depistat un focar la o fermă de găini ouăconsum din orașul Turstrup, peninsula Jutland, iar Franța a confirmat un focar lângă
orașul Bastia de pe insula Corsica.
Pe data de 24 noiembrie în Polonia a
fost confirmat un focar, într-o fermă de
găini ouă-consum (924.185 de capete) din
localitatea Wroniawy, municipalitatea
Wolsztyn.
În acest context epidemiologic, având
în vedere numărul mare de cazuri de gripă
aviară înalt patogenă depistate la păsările
sălbatice, precum și faptul că un număr mare de păsări sălbatice străbat teritoriul României folosind culoarul „panono-bulgar” de migrație, Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)
Timiș impune aplicarea următoarelor măsuri de biosecuritate:

La nivelul gospodăriilor populației:
- separarea în cadrul gospodăriei, în măsura
posibilităților, a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
- se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise
obligatoriu în spații de cazare special amenajate;
atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și
adăparea păsărilor se va realiza în zona acoperită la
care nu pot avea acces păsările sălbatice;
- se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă

gâștele, va trebui limitat pe cât posibil
accesul tuturor păsărilor domestice și
păsărilor sălbatice captive la luciuri
de apă, lacuri, bălți, râuri și orice
amenajare hidrologică artificială sau
naturală.
La nivelul Grădinilor Zoologice
sau altor instituții sau unități
- care dețin păsări sălbatice captive,
fiind obligatorie asigurarea protecției
în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice.

din rezervoarele de apă de suprafață neacoperite accesibile păsărilor sălbatice;
- se va evita intrarea mai multor persoane în zona
de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singură persoană (proprietarul
exploatației);
- se va avea în vedere prevenirea contactului cu
alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
- se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de
exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenajat pentru dezinfecția
încălțămintei;
- prevenirea oricărui contact direct sau indirect
între păsările sălbatice, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și

Exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar:
- au obligația să reactualizeze măsurile generale și specifice de biosecuritate aplicate la nivelul acestor
exploatații, conform Ordinului ANSVSA nr. 21 din 2018;
- programele de biosecuritate aferente fiecărei unități avicole vor fi revizuite, după introducerea de măsuri suplimentare de
biosecuritate, țintite, pentru a se evita introducerea și
diseminarea virusului influenței aviare;
- să respecte programul de monitorizare și control
al influenței aviare, conform Ord. ANSVSA nr.
35/2016;
- să respecte Ord. 14/2014 privind condițiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la comercializarea păsărilor domestice pe teritoriul României.

În ceea ce privește monitorizarea păsărilor sălbatice:
- aceasta va fi intensificată, în special în zonele în
care păsările sălbatice sunt staționare (unde este
cazul), monitorizare efectuată de către administratorii
fondurilor cinegetice, cu raportare către DSVSA
Timiș a oricăror modificări ale statusului de sănătate
al acestora.

La începutul acestui an comuna noastră a beneficiat de o finanțare în cuantum de 120.000
lei din partea Agenției Naționale de Cadastru și
Publicitate Imobiliară prin Oficiul de Cadastru
și Publicitate Imobiliară Timiș în cadrul Programului Național de Cadastu General și Carte
Funciară prin care vom face înscrierea în cartea
funciară pentru aproximativ 1.680 de imobile
situate în extravilanul comunei Becicherecu
Mic.
În data de 14.02.2020 comuna Becicherecu
Mic a semnat un contract de prestări servicii cu
o firmă specializată în măsurători cadastrale –
MS CAD SRL, iar după ce am depus contractul
la sediul OCPI Timiș, prestatorul serviciilor de
măsurare și-a început activitatea.
În prima etapă, OCPI Timiș a pus la
dispoziția MS CAD SRL date tehnice și coordonate geospațiale pentru a determina zona și
sectoarele cadastrale în care se vor face măsurătorile.
În urma prelucrării datelor obținute de la
OCPI Timiș am delimitat 47 de sectoare cadastrale în care se vor desfășura aceste lucrări. Sectoarele sunt următoarele: nr. 23, 31, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81 și 82.
În concret va fi cuprinsă toată zona de sud a
extravilanului localității noastre (DN 6
intersecție cu calea ferată – spre Săcălaz –
granița de hotar cu Biled – DN 6) și se vor înscrie în cartea funciară toate imobilele din acest
perimetru.
Durata execuției lucrărilor este 16 luni calculată din 14.02.2020 și va avea următoarele
etape:
- Realizarea măsurătorilor în teren – 6 luni;
- Deschiderea cărților funciare și completarea acestora de către OCPI cu datele proprietarilor aflați în evidența OCPI și în evidența
comunei Becicherecu Mic – 2 luni;
- Etapa de publicitate și contestații cu privire
la titularii înscriși în CF – 2 luni;
- Soluționarea contestațiilor depuse în etapa
de publicitate – 1 lună;
- Transmiterea datelor finale către OCPI
Timiș pentru completarea cărților funciare – 1

lună;
- Avizarea cărților funciare definitive de către
ANCPI – 3 luni;
- Comunicarea cărților funciare către proprietari – 2 luni;
Graficul de execuție prezentat poate suferi
modificări în funcție de evoluția pandemiei
Covid-19 pe teritoriul României în special cu
privire la etapa de publicitate, depunere și
soluționare contestații deoarece potrivit legii în
lipsa asigurării accesului publicului la aceste
date vom fi obligați să suspendăm executarea
contractului și să prelungim durata execuției cu
perioada suspendării.
Principalele beneficii ale înscrierii în cartea
funciară a imobilelor sunt următoarele:
- Înscrierea gratuită a dreptului de proprietate;
- Asigurarea limitelor de proprietate și a
vecinătăților deoarece fiecare carte funciară va
avea un inventar de coordonate fix și indiferent
de cine va măsura proprietățile vor exista întotdeauna aceleași limite;
- Realizarea gratuită a succesiunilor pe terenurile care sunt în proprietatea persoanelor decedate către moștenitorii legali sau testamentari;
- Extrasele CF deschise în cadrul programului de cadastru general și carte funciară vor deveni acte de proprietate (la ora actuală extrasele
CF pot fi utilizate doar cu titlu de act de publicitate și sunt valabile doar dacă sunt însoțite de
actele de proprietate – contracte, certificate de
moștenitor etc.);
- Rezolvarea situațiilor litigioase și a suprapunerilor de titluri;
- Actualizarea bazei de impozitare și evidența
din registrul agricol a primăriei;
Este foarte important ca în momentul în care
vom anunța publicarea listelor cu titularii dreptului de proprietate să primim de la dumneavoastră sesizări cu privire la proprietarii care
urmează să fie înscriși în Cartea Funciară deoarece după rămânerea definitivă a informațiilor,
actualizarea acestora va fi supusă taxelor percepute de OCPI.
În calitate de responsabil cu realizarea acestui proiect de interes public îmi iau angajamentul să anunț de fiecare dată progresul
măsurătorilor, să vă acord asistență și să vă răspund tuturor întrebărilor.
Secretar General
Alin-Marian HÎLDAN-MACAVEI

Vând roșii, varză, castraveți. Strada Fântânii
nr. 43, telefon: 0747-273.038.
Electrician, execut instalații electrice de la A
la Z, depuneri acte Enel pentru branșare etc. Tel:
0721-411.895.
Angajăm personal tinichigerie și vopsitorie,
cu sau fără experiență. Pachet salarial atractiv.
Tel: 0756-370.104.
Electrician, execut instalații electrice complete, dețin PFA. Pentru informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0723-321.452.
Caut persoane între 18-65 de ani pentru încadrare ca agent de securitate în localitatea
Biled (Siloz). Informații la telefon: 0756199.029.
Persoană fizică prestez servicii de călcat rufe
(cămăși, tricouri, lenjerii pat) la domiciliul meu.
Telefon: 0744-180.713.
Execut servicii de curățare completă a autoturismelor și a mobilierului tapițat (piele naturală, material textil, vinil etc.) cu produse
profesionale cu tehnologia injecție/extracție
abur, precum și hidratare și aplicare protecție,
la domiciliul clientului. Telefon 0742-373.745.
Vând bicicletă medicală performantă. Tele-

fon: 0770-804.185.
Vând albine pe rame 1/1 model Dadant și roiuri. Telefon: 0724-961.503.
Vând: cauciucuri 185/65/14 - 4 bucăți;
195/65/15 - două bucăți, preț 15 RON bucata;
instalație gaz baie; antenă parabolică cu țeavă;
vană baie cu suport, preț 100 RON bucata. Telefon: 0727 - 357.445.
Vând motocoasă Husqvarna, aproape nouă,
semiprofesională, 2 CP, la numai 1.500 lei. Telefon: 0734-538.090.
Vând autoturism „Daihas”: I.T.M., asigurare,
rovigneta, impozit achitate pe anul 2020. Bonus
4 genți cu cauciucuri. Dumitru Prohap, telefon
0727357445.
Ocazie! Vând autoturism, 2.700 RON, ITP,
rovignetă, asigurare, impozit la zi, cauciucuri cu
jenți de iarnă-vară, baterie în garanție și cauciucuri 185/65/15 și 195/65/15, 150 lei bucata. Telefon 0727-357.445.
Vând țuică de sărbători și cauciucuri
185/195/205. Becicherecu Mic, telefon 0722572.448.

Stimaţi cetăţeni,

Mica publicitate

7

Orar de funcţionare al Pentru o mai bună
Primăriei Becicherecu Mic colaborare, vă

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

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:...............................................................................

Semnătura

Starea civilă

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

În ultima vreme au plecat dintre noi
Tarnita Ioan (81 de ani)

Lupșa Romeo-Ioan (32 de ani)
Marinău Florea (74 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Colegiul de redacţie

Redactori:
Sfetlana CHISĂR,
Marinela BOBEŞ.

Fondator:
Raimond-Ovidiu RUSU
Publicaţie editată de Primăria şi
Redactor-şef:
Petru Vasile TOMOIAGĂ Consiliul Local Becicherecu Mic
Redactor-şef adjunct:
Tipărit la Garamond Cluj Napoca
Anton BORBELY
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Prevenirea incendiilor în sezonul rece

Avertisment al pompierilor
timișeni la începutul sezonului
rece. Salvatorii spun că această perioadă aduce o creștere a incendiilor produse în gospodării și îi
îndeamnă pe timișeni să fie
precauți.
Pompierii timișeni spun că, în
perioada similară a lui 2019, au intervenit la 1.614 incendii, dintre
care 465 s-au manifestat la gospodării. Focul a provocat pagube de
peste 17 milioane de lei, iar 17 persoane au fost rănite și șapte au decedat.
„Începutul sezonului rece aduce
cu el o creștere semnificativă a incendiilor produse la gospodăriile populației.
În ciuda campaniilor de informare demarate anual, în colaborare cu autoritățile publice locale, numărul incendiilor la
gospodării în sezonul rece continuă să crească producând pagube materiale, iar în cazuri mai grave, ducând la pierderi de
vieți omenești”, transmit reprezentanții ISU Banat.
Mai bine de jumătate dintre incendiile din gospodării înregistrate în aceeași perioadă din 2019 s-au produs din cauza
instalațiilor electrice defecte sau exploatate necorespunzotor.
Pe a doua poziție s-au clasat incendiile provocate de
coșurile de fum defecte sau necurățate, iarna trecută înregistrându-se 110 astfel de incendii.
Nu în ultimul rând, a treia cauză stabilită de pompieri în
timpul intervențiilor a fost fumatul în locuri neprotejate.
Numai în iarna lui 2019 au fost înregistrate 79 de astfel de
intervenții. Astfel, cei de la ISU Banat vin cu următoarele recomandări:

Recomandări privind
exploatarea instalaţiilor
electrice:

Nu folosiți instalaţii și/sau aparate electrice cu defecţiuni
sau improvizaţii.
Nu suprasolicitați reţeaua electrică prin folosirea simultană
a mai multor receptori.
Nu lăsați nesupravegheate aparatele electrice sub tensiune,
cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.
Este interzisă folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.
Nu efectuați lucrări de întreţinere, revizii şi reparaţii la in-

stalaţiile electrice cu personal necalificat şi neautorizat.

Recomandări privind
folosirea coşurilor
şi a burlanelor pentru
evacuarea fumului:

Coşurile de fum se vor izola faţă de elementele combustibile ale planşeelor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşului cu 25 cm.
În spaţiul dintre coş şi planşeu se recomandă introducerea
unui strat de materiale necombustibile.
Se va evita încastrarea, în coşuri şi burlane, de elemente
combustibile ale acoperişului sau planşeului.
Coşurile se vor prelungi deasupra acoperişului cu cel puţin
80 cm.
Se va realiza curăţirea anuală a coşurilor de evacuare a fumului, de către personal specializat în domeniu.

Recomandări pentru
prevenirea incendiilor
cauzate de fumat:

Nu fuma în pat sau când ești obosit ori ai luat medicamente.
Când fumezi, trebuie să ai lângă tine o scrumieră.
Nu lăsa ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi
umple cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le
arunca.

Integrame: Joc

Focar secundar
de pestă porcină
africană în
judeţul Timiș

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA)
Timiș anunță că în localitatea
timișeană Drinova, comuna Bârna, a
fost descoperit un focar secundar de
gripă porcină la mistreți.
Ca urmare, DSVSA a emis un comunicat cu principalele măsuri recomandate cetățenilor:
- să nu achiziționeze și să nu vândă
animale neidentificate, fără documente de mișcare, fără certificat sanitar-veterinar pentru porcine, respectiv
pentru animalele destinate abatorizării, eliberat de medicul veterinar;
să
nu
scoată/introducă
scroafe/vieri din/în exploatație în vederea efectuării montei;
- să nu sacrifice porci aflați în gospodăriile populației aflate în zona de
supraveghere și protecție fără avizul
medicului veterinar;
- să anunțe orice caz suspect (animal mort sau cu semne clinice) medicului veterinar;
- să folosească echipamente de
protecție (salopetă, cizme de cauciuc)
numai în adăpostul animalelor/porcilor;
- să utilizeze dezinfectanți pentru
încălțămintea folosită, la intrarea și
ieșirea din adăpostul animalelor/porcilor; în acest sens se vor amenaja dezinfectoare pietonale la intrarea în
adăpost;
- să nu hrănească porcii cu resturi
alimentare de la bucătărie (lături – resturi de la carne și produse din carne de
porc/mistreț, în special nepreparate
termic);
- să evite contactul direct sau indirect cu mistreți/mediul silvatic;
- să evite accesul persoanelor străine, nejustificat, în adăpostul animalelor;
- să folosească în hrana porcilor
nutrețurile vegetale numai după minimum 30 de zile de la recoltarea acestora;
- să igienizeze și să dezinfecteze
orice echipament pe care îl folosesc.

Bancuri

Un american ajuns la Bucureşti ia
un taxi ca să viziteze oraşul.
Ajung la Casa Presei când americanul îl întreabă pe şofer:
– Ce-i asta?
– Este Palatul Presei Libere şi după
aceasta sunt două turnuri de birouri.
– Eh, ţine să precizeze americanul,
la noi, clădiri ca astea se fac în şapte
zile.
Merg mai departe şi ajung la clădirea guvernului. Turistul întreabă:
– Ce-i asta?
– Este Palatul Victoriei, aici este sediul Guvernului României.
– În America, o clădire ca asta se
face în mai puţin de o săptămână.
Şoferul nu mai rezistă la mitocănia
americanului. Când trec pe lânga Casa
Poporului americanul întreabă:
– Şi această imensitate de clădire ce
reprezintă?
– N-am nicio idee. De dimineaţă nu
era aici.

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

