Bilanţul celui de-al doilea mandat de primar
În luna iunie a anului 2020 mi s-a încheiat cel de-al doilea mandat de primar pe care l-am câștigat grație
încrederii pe care mi-ați acordat-o mie
și echipei mele. Tocmai de aceea, pentru a lăsa faptele să vorbească, vă prezint în cele ce urmează, detaliat, ceea
ce s-a realizat în Becicherecu Mic în ultimii patru ani.
- detalii în paginile 3-4-5-6-7 Comuna Becicherecu Mic: 3.163 de locuitori; Cod Poştal 307040
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Ziua Imnului Naţional al României
În fiecare an, la data de 29 iulie, este
marcată Ziua Imnului Naţional al României,
simbol naţional, alături de drapelul tricolor,
stema ţării şi sigiliul statului.
Pe 29 iulie 1848, în Parcul Zăvoi din
Râmnicu Vâlcea, după citirea noii Constituţii, un grup de tineri condus de Anton
Pann, a cântat pentru prima dată imnul Revoluţiei paşoptiste „Deşteaptă-te, române”,
pe versurile poemului patriotic „Un răsunet”, scris de Andrei Mureşanu (şi publicat
în suplimentul „Foaie pentru minte, inimă
şi literatură”, nr. 25 din 21 iunie 1848, după
prima parte a Proclamaţiei de la Izlaz), muzica imnului fiind atribuită lui Anton Pann.
De altfel, prin Raportul nr. 10 al comisarului de Vâlcea, D. Zăgănescu, acesta informa ministrul Trebilor din Lăuntru al
Ţărilor Româneşti că la data de 29 iulie 1848 cetăţenii oraşului, adunaţi în grădina Zăvoiului de la
poalele Capelei, au cântat pentru prima dată în
mod oficial actualul imn naţional „Deşteaptă-te române!”.
Alte surse arată că imnul ar fi fost cântat pentru
prima dată la Brașov.
„Deşteaptă-te, române!” a fost de la acel moment cântecul care i-a însoţit pe români pe parcursul celor mai dificile momente ale istoriei: războiul
de independenţă din 1877 şi cele două războaie
mondiale.
Prima înregistrare a melodiei s-a făcut pe disc,
în anul 1900, în S.U.A., în interpretarea solistului
Alexandru Pascu.
În anul 1910, fanfara Batalionului 2 Pionieri din
București reunită cu fanfara Regimentului Ștefan
cel Mare din Iași au realizat prima înregistrare instrumentală a piesei, iar corul „Ion Vidu” din
Lugoj a înregistrat pentru prima dată pe disc varianta corală a imnului, în acelaşi an – 1910.
După 30 decembrie 1947, imediat după instaurarea dictaturii comuniste, „Deşteaptă-te, române
!”, ca şi alte marşuri şi cântece patriotice, precum
„Pe-al nostru steag e scris unire”, au fost interzise,
intonarea sau fredonarea lor fiind pedepsite cu ani
grei de închisoare.
Cu toate acestea, pe 15 noiembrie 1987, în timpul revoltei anticomuniste de la Braşov, muncitorii
de la uzina Steagul Roşu, aflaţi în marş spre centrul
oraşului, au cântat, în faţa Spitalului Judeţean,
„Deşteaptă-te, române!”.
Pe 22 decembrie 1989, în timpul revoluţiei an-

ticomuniste, imnul s-a auzit din nou, emanând unitatea maselor de oameni care protestau pe străzi şi
exprimând repulsia faţă de vechiul imn comunist
„Trei culori…”.
„Deşteaptă-te, române!”, simbol al unităţii Revoluţiei Române de la 1848, a devenit după Revoluţia din 1989 imnul naţional al României, prin
Decretul-lege nr. 40 publicat în Monitorul Ofiacial
al României nr. 15 din 25 ianuarie 1990, această
prevedere fiind menţionată şi în Constituţia României din 1991.
În perioada 1991 – 1994, „Deşteaptă-te, române!” a fost şi imnul naţional al Republicii Moldova, dar a fost înlocuit cu imnul „Limba
noastră”.
Intonarea Imnului Naţional a fost reglementată
prin Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 şi prin normele
de aplicare ale acesteia din anul 2001.
Cetăţenii sunt datori să manifeste respect faţă
de drapelul şi imnul naţional al României şi să nu
comită nici un act prin care s-ar aduce ofensă acestora.
La ceremoniile de arborare a drapelului, precum
şi la intonarea imnului naţional, cu prilejul solemnităţilor, asistenţa trebuie să stea în picioare, bărbaţii să se descopere, iar militarii de toate gradele
să dea onorul conform regulamentelor militare.
Sunt considerate contravenţii intonarea sau publicarea imnului în altă limbă decât cea română,
ori cu textul şi partitura diferite de cele prevăzute
de lege, sau omisiunea interpretării sale în cazurile
obligatorii.
Ziua Imnului Naţional al României – 29 iulie a
fost proclamată prin Legea nr. 99/1998.

Lucruri esenţiale în combaterea COVID-19
Despre noul virus numit coronavirus sau COVID-19 se pot scrie sute
de pagini, deja toată lumea știe multe despre el, dar eu vreau să vă spun
câteva lucruri esențiale. Acest virus chiar există, este foarte contagios, se
răspândește ușor, rapid, îmbolnăvește milioane de oameni, pe mulți îi
ucide. Este o situație specială, întreaga planetă este afectată, trebuie să
fim foarte conștienți de aceste aspecte, să fim responsabili, să avem încredere în oamenii de știință care muncesc zi și noapte pentru un vaccin
eficient, trebuie să avem mare încredere în autoritățile din România, de
la guvern, Ministerul Sănătății, până la autoritățile județene și cele locale,
ale comunei noastre. Aici suntem constituiți într-un Comitet Local pentru
Situații de Urgență, ținem legătura cu DSP, ISU, Poliția locală, medicii
de familie, medicii din spitale, facem tot ce se poate pentru binele dvs.
Este extrem de important să respectați tot ce vi se spune, să nu cădeți în
capcana poveștilor că cineva inventează cazurile, că cineva conspiră împotriva populației; lucrurile sunt cât se poate de serioase, iar noi vă dăm
cele mai bune recomandări pentru salvarea voastră. Sunt măsuri aparent
greu de îndeplinit, dar vă asigur că putem toți să le facem pentru câteva
luni, pentru că acestea ne vor salva viața, și anume: izolarea, distanțarea
socială, igiena, deplasările cât mai reduse, doar pentru strictul necesar.
Cred că putem să renunțăm la o vacanță o dată în viață, sau la shopping,
sau la vizite, sau întâlniri în spații aglomerate. Nu plecați de acasă dacă
nu e neapărat nevoie, putem să ne petrecem timpul foarte frumos în casă,
curte sau grădină.
Vă îndemn la calm, implicare, dați dovadă de responsabilitate și
urmăriți comunicările noastre și toate recomandările făcute de Ministerul
Sănătății sau de către DSP. Vă amintesc cele mai importante măsuri de
protecție împotriva COVID-19:
1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
4, Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți;
5. Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în
care vă prescrie medicul;
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7. Utilizați corect masca pentru protecția dumneavoastră, în spații închise și în locuri aglomerate;
8. Mențineți distanțarea socială;
9. Dacă aveți febră, tuse și dificultăți de respirație, solicitați asistență
medicală din timp.
Vă îndemn să aveți mare încredere în medici, mai ales în medicii de
familie, anunțați medicul de familie telefonic dacă aveți simptome de
febră, tuse, respirație grea, lipsa mirosului sau dacă ați venit în contact
cu persoane depistate pozitiv cu COVID-19.
Medicul dvs. de familie este cel mai apropiat prieten de familie, mai
ales acum, sunați-l pentru sfaturi oricând aveți nevoie, nu plecați spre cabinetul medicului de familie până nu îl sunați ca să primiți indicații corecte. De asemenea, nu uitați că la Centrul de Permanență Medicală din
Becicherecu Mic există medic și asistent pentru orice problemă de sănătate urgentă, în fiecare noapte între orele 20-8, iar în weekend și sărbători
legale, 24 de ore.
Vă doresc tuturor multă sănătate!
Dr. Georgeta Rus, Medic Primar Medicina Familiei

2

S f at u r i u t i l e p e n t r u
a preveni furturile
din loc uinţă
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

LICITAŢIE PUBLICĂ
Comuna Becicherecu Mic organizează licitaţia publică în
vederea vânzării terenului extravilan înscris în CF nr. 404600,
nr. cad. 404600, cu suprafaţa de 3.836 mp. Preţul de pornire
a licitaţiei este 64.978 lei. Licitaţia va avea loc miercuri
19.08.2020, ora 10, la sediul comunei Becicherecu Mic,
str. Calea Banatului nr. 9, jud. Timis. Caietul de sarcini
și documentaţia licitaţiei pot ﬁ consultate la secretariatul
comunei Becicherecu Mic, tel 0256378501.

D in agenda Consiliului Loc al
Becicherec u Mic
Hotărârea nr. 77 din 15 iunie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 400788 cu suprafaţa de 501 mp;
Hotărârea nr. 78 din 29 iunie 2020
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan înscris în CF 400848;
Hotărârea nr. 79 din 29 iunie 2020
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan înscris în CF 400847;
Hotărârea nr. 80 din 29 iunie 2020
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan înscris în CF 400845;
Hotărârea nr. 81 din 29 iunie 2020
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF 400788, nr. cad.
400788, cu suprafața de 501 mp către domnul
Cucuruzan Dorin Emanuel;
Hotărârea nr. 82 din 29 iunie 2020
privind vânzarea în 60 de rate lunare a imobilului – locuință și a terenului aferent înscris în
CF 404536 – C1 – U1 cu suprafața utilă de 66,21
mp și teren aferent în cotă de 632/1550 mp către
doamna Ursu Marilena;
Hotărârea nr. 83 din 29 iunie 2020
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară DIMITRIE ȚICHINDEAL să
exercite în numele şi pe seama Comunei Becicherecu Mic anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice și în
Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale;
Hotărârea nr. 84 din 29 iunie 2020
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară DIMITRIE ȚICHINDEAL să
finalizeze procedurile de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor
naturale în comunele Becicherecu Mic și
Dudeștii Noi demarate în baza acordului de asociere nr.6060/6550 din 10.09.2019;
Hotărârea nr. 85 din 29 iunie 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local
al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul
III anul 2020;
Hotărârea nr. 86 din 29 iunie 2020
privind prelungirea contractului de închiriere
nr. 7168 din 02.09.2014 încheiat între comuna
Becicherecu Mic şi doamna Dănilă Adina Florica;
Hotărârea nr. 87 din 29 iunie 2020
privind vânzarea în 60 de rate lunare a imobilului – locuință și a terenului aferent înscris în
CF 404536 – C1 – U2 cu suprafața utilă de 96,07
mp și teren aferent în cotă de 918/1550 mp către
domnul Fazekaș Ștefan;
Hotărârea nr. 88 din 29 iunie 2020
privind înregistrarea Comunei Becicherecu
Mic în Sistemul Naţional Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și stabilirea modului de suportare a
comisionului bancar la tranzacțiile on-line;
Hotărârea nr. 89 din 29 iunie 2020
privind aprobarea investiţiei „Modernizare
stație de epurare în localitatea Dudeștii Noi”;
Hotărârea nr. 90 din 29 iunie 2020
privind aprobarea investiţiei „Extindere și
modernizare rețea de canalizare a apelor uzate
menajere, a rețelei de alimentare cu apă, racorduri și branșamente la rețele și modernizarea
stațiilor de tratare apă și epurare în localitățile
Becicherecu Mic și Dudeștii Noi”;
Hotărârea nr. 91 din 9 iulie 2020
privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor
distincte practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de
colectare și transport al deșeurilor municipale
desfășurată în Zona 1 a județului Timiș;
Hotărârea nr. 92 din 9 iulie 2020
privind radierea dreptului de ipotecă al comunei Becicherecu Mic notat asupra terenului intravilan înscris în CF 403082;

Hotărârea nr. 93 din 9 iulie 2020
privind evaluarea și vânzarea prin licitație publică a terenului extravilan înscris în CF 404600,
nr. cad. 404600, cu suprafața de 3.836 mp;
Hotărârea nr. 94 din 9 iulie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a
suprafeței de 121 mp din terenul intravilan înscris în CF 404602 cu suprafaţa de 185 mp;
Hotărârea nr. 95 din 9 iulie 2020
privind îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local Becicherecu
Mic nr. 76 din 15.06.2020 și modificarea cuantumului ratelor în care se va eșalona plata
prețului imobilului – locuință și a terenului aferent înscrise în CF 404536 – C1 – U2;
Hotărârea nr. 96 din 9 iulie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 400152 cu suprafaţa de 497 mp;
Hotărârea nr. 97 din 9 iulie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 403650 cu suprafaţa de 400 mp;
Hotărârea nr. 98 din 9 iulie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 400812 cu suprafaţa de 501 mp;
Hotărârea nr. 99 din 14 iulie 2020
privind aprobarea studiului de oportunitate
pentru delegarea serviciului de transport persoane prin curse regulate de către Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”;
Hotărârea nr. 100 din 14 iulie 2020
privind Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SOCIETATEA METROPOLITANĂ DE
TRANSPORT TIMIȘOARA să exercite în numele şi pe seama Comunei Becicherecu Mic
anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute
în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice și în Legea nr. 92/2007 a
serviciilor publice de transport în unitățile administrativ-teritoriale;
Hotărârea nr. 101 din 14 iulie 2020
privind vânzarea suprafeței de 121 mp din terenul intravilan înscris în CF 404602, nr. cad.
404602, cu suprafața de 185 mp către domnul
Popovici Gheorghe Tolea;
Hotărârea nr. 102 din 23 iulie 2020
privind aprobarea rectificării bugetului local
al comunei Becicherecu Mic pentru trimestrul
III anul 2020;
Hotărârea nr. 103 din 23 iulie 2020
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF 403650, nr. cad.
403650, cu suprafața de 400 mp către domnul
Stîngaciu Ionel Gabriel;
Hotărârea nr. 104 din 23 iulie 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă a terenului intravilan înscris în CF 403649 cu suprafaţa de 600 mp;
Hotărârea nr. 105 din 23 iulie 2020
privind vânzarea terenului intravilan înscris
în CF 400152, nr. cad. 50100, cu suprafața de
497 mp către doamna Serban Claudia Ifigenia;
Hotărârea nr. 106 din 23 iulie 2020
privind modificarea titlularului din contractul
de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de
pajişti nr. 3355 din 28.05.2015 încheiat între comuna Becicherecu Mic şi domnul David Vasile;
Hotărârea nr. 107 din 23 iulie 2020
privind cesionarea contractului de închiriere
nr. 7168 din 2.09.2014 încheiat între comuna
Becicherecu Mic și doamna Dănilă Adina Florica către domnul Dănilă Octavian și doamna
Sova Alina Delia;
Hotărârea nr. 108 din 23 iulie 2020
privind aprobarea raportului semestrial cu privire la asistenţii personali ai persoanelor cu handicap şi a indemnizaţilor lunare pentru semestrul
I – anul 2020;
Hotărârea nr. 109 din 23 iulie 2020
privind modificarea categoriei de folosinţă
din „ape stătătoare” în „teren arabil intravilan” a
terenului intravilan înscris în CF nr. 404463.
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Bilanţul celui de-al doilea mandat de primar
În luna iunie a anului 2020 mi s-a încheiat cel de-al
doilea mandat de primar pe care l-am câștigat grație încrederii pe care mi-ați acordat-o mie și echipei mele. Tocmai de aceea, pentru a lăsa faptele să vorbească, vă
prezint în cele ce urmează, detaliat, ceea ce s-a realizat
în Becicherecu Mic în ultimii patru ani.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic

2016

Darea de seamă a primarului

de epurare în comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş”, pe fonduri europene, submăsura 7.2., în valoare de două milioane
de euro plus TVA.

Ansamblurile „Izvoraşul” şi „Sveti Nikola” pe
scena Festivalului-concurs „Lada cu zestre”
În anul 2016, reprezentanţii comunei Becicherecu Mic
au intrat în competiţie la faza zonală de la Sânnicolau
Mare. Astfel, Ansamblul „Izvoraşul”, coordonat de Anca
Ezaru, a prezentat, în coregrafia lui Cristian Chira, o suită
de dansuri populare din Banat. La rândul său, Ansamblul
„Sveti Nikola”, coordonat de Nada Nicolin şi Marco Brancov, a prezentat şi el o serie de dansuri sârbeşti, cu care a
stârnit ropote de aplauze din partea celor prezenţi.

Preotul Dimitrie Ţichindeal are un bust în
faţa şcolii care îi poartă numele

Primarul comunei Becicherecu Mic a organizat o adunare publică, în cadrul căreia a făcut un bilanţ al activităţii
sale ca primar în mandatul 2012-2016. „Această adunare,
aşa cum am anunţat şi în sală, nu a fost pentru lansarea
candidaturii mele la un nou mandat, nici o adunare electorală cu invitaţi, poze şi steaguri de partid şi nici o întâlnire
în care să-i atac sau să-i denigrez pe ceilalţi contracandidaţi. Mi-am dorit ca la finalul primului mandat să mă comport ca un adevărat conducător şi manager, iar dacă, cu
câteva zile înainte, v-am trimis acel raport, la această prezentare am pus actele şi dosarele pe masă, pentru ca toată
lumea să poată să vadă că tot ce am scris acolo este real şi
nu poveşti scrise şi împrăştiate pe fluturaşi, cum se practică
în campania electorală”, și-a motivat atunci gestul primarul
Raimond-Ovidiu Rusu. „Din păcate, în anul 2020, din
cauza crizei sanitare provocate de virusul COVID-19, nu
am această posibilitate de a face o adunare populară și să
vin în fața dumneavoastră cu o situație clară, cu proiectele
finalizate și cele în curs de finalizare, așa cum v-am
obișnuit, cu dosarele pe masă”.

Elevi, părinţi şi mulţi invitaţi de seamă au luat parte la
dezvelirea bustului marelui preot şi cărturar Dimitrie Ţichindeal, monument amplasat la intrarea în şcoala care îi
poartă numele. Evenimentul s-a desfăşurat cu ocazia celei
de-a VIII-a ediţii a Simpozionului Naţional „Dimitrie Ţichindeal”. Opera de artă a fost realizată de sculptorul Aurel
Gheorghe Ardeleanu, iar realizarea acesteia a fost susținută
financiar de Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic.

Cea de-a VIII-a ediţie a Simpozionului
Naţional „Dimitrie Ţichindeal”
Simpozionul s-a desfăşurat pe durata mai multor zile şi
a avut ca temă proverbe, zicători şi expresii populare cu
impact în educarea tinerei generaţii. Proiectul i-a antrenat
pe elevi şi pe dascăli într-o serie de activităţi cultural-educative, precum recitări de poezii, pictură, desene, dansuri
populare etc.

Drumul de legătură între Becicherecu Mic,
Dudeştii Noi şi Sînandrei a fost inaugurat

Ansamblurile „Izvorașul” și „Sveti Nikola”, ansambluri
care reprezintă cu cinste tradițiile populare din Becicherecu
Mic. După Hora Rugii a urmat programul artistic susținut
de Simona Costin, Ionuț Mateș și Cornel de la Chișcău.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi
Consiliul Local Becicherecu Mic vine în sprijinul persoanelor cu dizabilități din comună. Astfel, în ședința din
31 octombrie 2016, consilierii locali au votat un proiect de
hotărâre care prevede alocarea sumei de 1.100 lei pentru
contractarea serviciilor de transport pentru deplasarea persoanelor cu handicap la centrele de recuperare pentru a
urma programele curative recomadate de medicii de specialitate. Banii provin din contul 68.15.01 – Asigurări şi
asistenţă socială, alineatul 57.02.01 – ajutoare sociale în
numerar din bugetul local al comunei Becicherecu Mic.
Astfel, problema deplasării la medic ori la unitățile de tratare a persoanelor cu diabilități din comuna Becicherecu
Mic se va rezolva pe cheltuiala autorităților locale, scutind
familiile acestora de un efort financiar în plus.

Kirchweich 2016!
Sâmbătă, 5 noiembrie, și duminică, 6 noiembrie, în Becicherecu Mic a fost mare sărbătoare. Comunitatea germană, și nu doar ea, a sărbătorit din nou Kirchweich-ul, un
eveniment care a strâns laolaltă locuitori de toate vârstele.
Cu toții s-au bucurat de momente ce se înscriu în tradiția
acestei sărbători: au admirat alaiul îmbrăcat în frumoase
costume populare germane, pomul de Kirchweich bogat
împodobit, muzica specifică intonată de Fanfara de la
Recaș. Au fost două zile pline, care au culminat cu balul
de Kirchweich, ținut la Sala de Sport din Becicherecu Mic.

Atmosferă feerică la Târgul de Crăciun
din Becicherecu Mic
Sfârșitul anului 2016 a fost marcat printr-o premieră în
comuna Becicherecu Mic. Astfel, pentru prima dată,
autoritățile locale au organizat un Târg de Crăciun, o idee
pe cât de inedită, pe atât de frumoasă. Proiectului
autorităților locale i s-a alăturat și Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal” - părinți, elevi și profesori - care s-au
pregătit cu un stand cu decorațiuni de Crăciun.

2017
Transport în comun gratuit pentru mai multe
categorii de cetăţeni din Becicherecu Mic

Demersuri pentru introducerea gazului metan
Împreună cu comuna Dudeştii Noi s-a depus un proiect,
„Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comunele
Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi”, la Ministerul Energiei,
privind racordarea la gaz metan a celor două localităţi, cu
alimentare din magistrala Arad – Timişoara, de la Sânandrei, proiect care se află în faza de licitaţie publică în vederea desemnării concesionarului. Lucrările au o valoare
estimativă de aproximativ 3,2 milioane lei (32 de miliarde
de lei vechi).

Lucrări de amenajare a marginilor DN 6
Ca urmare a înţelegerii avute cu Compania Naţională
de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, Primăria comunei Becicherecu Mic a demarat acţiunea de îndepărtare a pomilor
şi a rădăcinilor acestora de pe marginile Drumului Naţional
6, pentru a creşte siguranţa traficului rutier de pe raza comunei noastre, dar şi pentru a reda un aspect civilizat intrării în localitate. Cu ajutorul buldoexcavatorului
multifuncţional al Primăriei şi un excavator de mare tonaj,
pentru rădăcinile mai adânci, au fost îndepărtate resturile
copacilor, porţiunea de drum fiind apoi nivelată, pentru a
putea fi întreţinută mai uşor, prin tăierea periodică a vegetaţiei.

Proiect de introducere a sistemului de canalizare
Împreună cu comuna Dudeştii Noi, în urma înfiinţării
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Torontal” şi înfiinţării SC „Aquatorontal” SRL, care se va ocupa de administrarea reţelelor de apă şi canalizare din cele două
comune, s-a depus proiectul „Înfiinţare reţea de canalizare
menajeră în comuna Becicherecu Mic, canal de legătură
între Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi şi extindere staţie

În anul 2016 au luat sfârşit lucrările de asfaltare a drumului care face legătura între comunele Becicherecu Mic,
Dudeştii Noi şi Sînandrei, acesta fiind deschis circulaţiei
după ceremonia de inaugurare, la care au participat Titu
Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, RaimondOvidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, şi AlinAdrian Nica, primarul comunei Dudeştii Noi.
Astfel, un vis mai vechi al locuitorilor din cele trei comune s-a materializat. Şi ca urmare a diligenţelor făcute
de primarul Raimond-Ovidiu Rusu către conducerea instituţiei judeţene, s-au alocat fondurile necesare, iar în 17
iulie 2015 a fost emisă autorizaţia de construire. Panglica
inaugurală a fost tăiată de Titu Bojin, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, şi de primarii localităţilor Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi.
Drumul Judeţean 692 A are o lungime totală de 5,527
de kilometri, iar asfaltarea lui a costat 10.828.473,12 lei.

Trei zile de distracţie și voie bună la Ruga
românească de la Becicherecu Mic
Manifestările prilejuite de celebrarea Hramului Bisericii
Ortodoxe Române 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. Seara celei de-a doua zi de Rugă
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 (Augustin Armeanu, Neluțu Marton,
Nelu Fărcașiu și Nicu Drăgoi). 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. 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

Printr-un proiect de hotărâre aprobat de Consiliul Local,
s-au acordat gratuități și facilități la transportul în comun.
După mai multe discuții cu reprezentanții Primăriei
Timișoara și cu Asociația Metropolitană de Transport, am
căutat și am găsit soluții pentru ca elevii, studenții, pensionarii și o serie de alte categorii sociale să beneficieze de
transport gratuit pe RATT, începând din 1 martie 2017, atât
pe raza teritorial-administrativă a comunei Becicherecu
Mic, cât și pe cea a orașului Timișoara.
Grație unui alt proiect, se poate circula gratuit și pe alte
rute intercomunale, în aceleași condiții, iar elevii, studenții,
pensionarii și alte categorii de cetățeni beneficiază de gratuitate. Astfel, cetățenii din Becicherecu Mic vor putea
ajunge, de exemplu, la Moșnița sau Sânmihai, gratuit, cu
autobuzele și firobuzele RATT.

Nici o primăvară fără pomi!
Ca în fiecare an, la începutul primăverii, am oferit, în
mod gratuit, pomi fructiferi locuitorilor comunei Becicherecu Mic. Și în 2017 cererea a fost foarte mare, la fel ca și
oferta. Cetățenii au putut opta pentru soiul de pom fructifer
dorit, iar în ziua de 14 martie au intrat în posesia a doi
puieți.
Am oferit 1.400 de pomi fructiferi: 170 de meri, 195 de
peri, 215 caiși, 120 de piersici, 120 de vișini, 250 de cireși,
270 de pruni și 60 de gutui. Demersul meu are două scopuri: cel de a înfrumuseța comuna prin plantarea de pomi
fructiferi și cel ca, în câțiva ani, pe mesele locuitorilor din
Becicherecu Mic să se regăsească fructe proaspete și naturale, după ce puieții vor ajunge la maturitate și vor rodi.

Flori pentru femeile din Becicherecu Mic
La fel ca în ultimii ani, şi în luna martie a anului 2017
femeile din Becicherecu Mic au primit câte un buchet de
flori din partea mea.
Ziua de 8 martie, una în care femeia este în prim-planul
atenţiei, a fost, astfel, mai bogată pentru doamnele şi domnişoarele din Becicherecu Mic. Mai mulți tineri au colindat
comuna şi, cu braţele pline de flori, au bătut la poarta fiecărei gospodării pentru a le felicita pe doamne şi domnişoare cu prilejul Zilei Internaţionale a Femeii, în numele
meu. Gestul are şi conotaţii personale, 9 martie fiind ziua
de naştere a fiicei mele, Alexia.

4
La Biserica Ortodoxă din Becicherecu Mic au fost
aduse, la începutul anului 2017, icoanele de pe registrul
întâi al Iconostasului, cum ar fi Sfântul Nicolae, Adormirea
Maicii Domnului, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, care
au fost așezate lângă icoana Mântuitorului Iisus Hristos și
a Născătoarei de Dumnezeu.
În turla Bisericii, geamurile, deoarece au fost deteriorate
din cauza intemperiilor, au fost schimbate.
De asemenea, ușile care sunt la intrarea în Biserică au
fost făcute, prin donațiile de la credincioșii bisericii noastre
și aș vrea să-i remarc în mod deosebit pe domnul Vasile
Pașca, domnul Petrică Ghenciu și domnul patron al firmei
Alesov din Becicherecu Mic.
Tot în această perioadă, am așezat în fața ușilor din
Sfânta Biserică două copertine care au fost realizate de
către o firmă din Alba Iulia, cu un gust artistic deosebit.

Coordonați de prof. Cristian Chira, tinerii din Becicherecu
Mic au obținut locul I.
Ansamblul a fost compus din: Andrei Antonescu, Luca
Chira, Andreea Dedar, Cornel Miron, Ionela Rusu, Camelia Satcău, Jovana Stankovic, Andi-Daniel Suceavă, Margareta Șulic, Narcisa Șulic, Ionuț Trifan, Andrei Țărmure.
Majoritatea sunt elevi ai Școlii Gimnaziale „Dimitrie
Țichindeal” Becicherecu Mic.
Transportul copiilor a fost asigurat, ca de fiecare dată,
de SC Rus Savitar SRL.

Promovare în Superliga feminină de fotbal

Cupa „Iepurașul” la pescuit sportiv și minifotbal
Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști s-au organizat
tradiționalele competiții Cupa „Iepurașul” la pescuit sportiv și minifotbal. Concursul de pescuit a avut loc la Balta
Bujorul, iar cea de minifotbal, la SC UGH Prest Serv SRL.

Ediţia a IX-a a Simpozionului Naţional
„Dimitrie Ţichindeal - trecut, prezent și viitor”
În ziua de 19 mai s-a încheiat, la Becicherecu Mic, cea
de-a IX-a ediție a Simpozionului Național „Dimitrie
Țichindeal - trecut, prezent și viitor”, organizat cu sprijinul
Ministerului Educației Naționale, Consiliului Local și Primăriei Becicherecu Mic, Inspectoratului Școlar Județean
Timiș și Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal” Becicherecu Mic.
Tema ediției din anul 2017 a fost „Doamne de poveste.
Femei în literatura română populară și cultă - personaje și
autoare”.

„Izvorașul”, la faza ﬁnală a Festivaluluiconcurs „Lada cu zestre”
Cea de-a XI-a ediție a tradiționalului Festival-concurs
„Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultură și Artă
al Județului Timiș și finanțat de Consiliului Județean Timiș,
și-a derulat, la începutul lunii mai 2017, faza finală. Comuna Becicherecu Mic a fost reprezentată în această etapă
a festivalului de 16 dansatori de la Ansamblul „Izvorașul”,
care au urcat pe scena Casei Armatei din Timișoara. Instructorul ansamblului este Cristian Chira.

Ruga Sârbească de la Becicherecu Mic,
sărbătoare pentru întreaga comunitate
Comunitatea sârbă din Becicherecu Mic a fost în sărbătoare, în 22 mai, în ziua care a celebrat hramul bisericii, și
anume mutarea moaştelor Sfântului Ierarh Nicolae din
Mira Lichiei, la Bari. Celebrarea a început cu o seară înainte, duminică 21 mai, cu Vecernia cu Litie, și a continuat
a doua zi, cu Sfânta Liturghie, oficiată de preotul paroh
Milan Miocovici și de alți preoți invitați: Nicon (de la Mănăstirea Sfântul Gheorghe), Jivko Velimirovici (preot pensionar din Timișoara), Cristian Popovici (preot ucrainean)
și Ioan Jurji (parohul Bisericii Ortodoxe Române din Becicherecu Mic). Răspunsurile din timpul slujbei au fost
date de Corul „Sfântul Teodor al Vârșețului” (Serbia).

AS Fortuna Becicherecu Mic a promovat
în Campionatul Judeţean
Echipa de fotbal AS Fortuna Becicherecu Mic a promovat în Campionatul Județean, după ce se va încununa drept
campioană a Seriei I a Campionatului Județean
„Promoție”. Chiar dacă mai erau de jucat două etape, nimic
nu se mai putea întâmpla în clasamentul unei serii pe care
echipa pregătită de antrenorul-jucător Vasile Luță a dominat-o de la început până la sfârșit.

„Raimond Team” a câștigat Cupa 1 Mai
la minifotbal
Cu prilejul zilei de 1 Mai, la Becicherecu Mic s-a organizat o competiție de minifotbal la care s-au înscris șase
echipe. Acestea au fost împărțite în două grupe, în care sa jucat fiecare cu fiecare pentru stabilirea clasamentului.
Apoi, primele două echipe din fiecare grupă au jucat semifinalele, formațiile învinse jucând pentru locul trei, iar
învingătoarele jucând pentru trofeu.
Finala mică a fost câștigată de Interrelu, care s-a impus
cu 5-0 în confruntarea cu Galacticii. Raimond Team a
câștigat trofeul după ce a învins în finala mare FC Gara cu
4-1. S-au acordat și două distincții individuale, celui mai
bun marcator - Simion Cristea și celui mai bun portar Alin Culda. Competiția s-a desfășurat pe terenul de minifotbal de la UGH Prest Serv SRL.

Ansamblul „Izvorașul”, locul I la Festivalul
Naţional „Flori în orașul ﬂorilor”
Ansamblul „Izvorașul” a participat la cea de-a XXVI-a
ediție a Festivalului Național „Flori în orașul florilor”, care
a avut loc pe scena din Parcul Rozelor din Timișoara.

Echipa de fotbal feminin AS Fortuna Becicherecu Mic
a promovat în Superliga feminină de fotbal a României,
unde va da piept cu cele mai bune echipe din țară.

S-au semnat contractele pentru introducerea
sistemului de canalizare
Comuna Becicherecu Mic a câștigat proiectul de introducere a sistemului de canalizare. S-au semnat contractele,
iar investiția se derulează prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Torontal, împreună cu comuna Dudeștii Noi.
Linia de deversare nu va mai fi în pârâul Ierici, prin canalul I, din nordul localității, ci am reușit să evităm acest
lucru prin noul proiect, astfel că apele uzate vor fi deversate în canalul Bega Veche. Este o mare realizare, pentru
că apele uzate din Dudeștii Noi se deversau în pârâul Ierici,
care vara seca ori băltea, și ar fi creat în viitor mari probleme din acest punct de vedere. Canalizarea va fi asigurată pentru aproximativ 70% din localitate (pentru că am
renunțat să băgăm în toată localitatea, fără să punem și racordurile până în fața gospodăriilor; dacă scoteam acele
racorduri ne ajungea pentru întreaga localitate). Am preferat să introducem canalizarea acolo unde sunt și drumurile asfaltate sau sunt în curs de asfaltare. Ulterior, printr-un
nou proiect vom introduce sistemul de canalizare și în restul de 30% din localitate. Intenția noastră este ca prin acest
proiect să avem canalizare, inclusiv cu racord până în fața
proprietăților. Am luat din experiența vecinilor de la
Dudeștii Noi, unde oamenii nu s-au racordat tocmai din
cauza costurilor ridicate ale racordării, undeva între 2.5004.000 de lei, chiar și mai mult. Continuând, la Dudeștii Noi
există canalizare pe toate străzile, dar doar 10% dintre gospodării sunt racordate la sistem, tocmai din cauza costurilor mari. Iar acest lucru s-a întâmplat în decurs de șapte
ani. La noi, de la racord și până în casă, proprietarul va
avea de plătit între 300 și 500 de lei. Este foarte important
că am reușit să obținem inclusiv racordurile la sistem până
în fața gospodăriilor, dar și mai important, că stația de epurare de la Dudeștii Noi, care se va mări și în care vom avea
și noi cotă parte, în loc să se deverseze în pârâul Ierici, prin
canalul I, va deversa în Bega Veche.

Criblură asfaltică, folosită pentru
îmbunătăţirea circulaţiei pe străzi
În luna iulie a anului 2017 am cumpărat, în nume propriu, asfaltul mărunțit - criblura - rezultat ca urmare a
reparațiilor Drumului Național 6. Viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim s-a ocupat ca această criblură asfaltică să fie
împrăștiată și cmpactată apoi pe toate străzile și intrările
care nu intră în proiectul de asfaltare.

Trei zile de evenimente prilejuite de Ruga de Sfânta Maria
Evenimentele prilejuite de Ruga românească de la Becicherecu Mic în anul 2017 au început cu ediția a IV-a a
Concursului de table, organizat la Bibliotecă (Școala
Mare). În prima zi, de la ora 19 a început programul artistic
susținut de Ionuț Andrieș și Roxana Popovici. Luni, 14 august, de la ora 8, la Balta Bujorul s-a desfășurat ediția a
VI-a a concursului de pescuit sportiv, iar de la ora 19 DJ
Ghiță a fost prezent în fața locuitorilor din Becicherecu
Mic. Ziua de 15 august a început la ora 10, cu ediția a Xa a Campionatului de minifotbal (care s-a desfășurat la
UGH Prest Serv SRL). La ora 17 a avut loc slujba de Rugă
și tăierea colacului, la Biserica Ortodoxă Română, iar de
la ora 18:30 a început programul artistic: Ansamblul
„Izvorașul” și Ansamblul „Sveti Nikola” din localitate, iar
apoi formația condusă de Dănuț Merszan și soliștii vocali
Adi Muntean și Roxana Bodi.

Se va construi Așezământul Cultural „Dimitrie Ţichindeal”
O dorință mai veche a administrației locale, dar și a locuitorilor din Becicherecu Mic, a început să prindă contur

în anul 2017. Este vorba despre construirea unui
Așezământ Cultural, modern și multifuncțional, care să satisfacă cerințele comunității. Vechea clădire a Căminului
Cultural a fost demolată, aceasta și pentru că nu mai corespundea din punctul de vedere al construcției, nu corespundea nici în ceea ce privește normele de siguranță.
Degradarea în timp a făcut clădirea practic neutilizabilă,
așa cum au constatat și experții în construcții care au studiat-o. Chiar dacă s-a dorit păstrarea măcar a pivniței, și
aceasta a picat la testul experților, din aceleași motive de
degradare. Ba mai mult, procentul de degradare al întregii
construcții a fost stabilit la 100%. În aceste condiții, singura variantă viabilă a rămas demolarea, lucru care s-a și
întâmplat. Pe locul vechiului cămin urmează să fie ridicat
Așezământul Cultural „Dimitrie Țichindeal”. Pentru vechea construcție, chiar și înainte de a face schimbul cu
Episcopia Romano-Catolică, am cerut un studiu, pentru a
vedea care este starea fizică a clădirii. Atunci aveam două
posibilități. Prima era ca prin Compania Națională de
Investiții (CNI) sau cu fonduri din alte surse, europene, să
renovăm căminul. Am constatat, însă, în urma expertizelor
că imobilul este foarte degradat și nu are structură de
rezistență. Ar fi trebuit să facem subzidiri, să turnăm
fundații noi și să facem o nouă structură de rezistență. Din
cauza grosimii pereților și a infiltrațiilor de apă, care urcase
până aproape de tavan, aceștia nu se mai uscau, fiind tot
timpul plini de igrasie. Am făcut o expertiză să salvăm
măcar beciul, dar în urma acesteia s-a constatat că este
compromis, la fel ca și clădirea căminului, fiind și el plin
de igrasie.
Nu aveam aproape nici o soluție tehnică, doar una foarte
costisitoare, dar care nu ne-ar fi garantat că nu vom avea
probleme și în continuare, mai ales că beciul era, jumătate
din an, plin cu apă. Toți cetățenii comunei cunosc faptul
că stratul de pânză freatică, mai ales în anotimpurile ploioase, este foarte ridicat, ajungând aproape de nivelul solului. Noul Așezământ Cultural „Dimitrie Țichindeal” din
Becicherecu Mic va avea mai multe săli multifuncționale.
Dintre acestea, sala mare este gândită să găzduiască evenimente de anvergură și petreceri, cum ar fi nunțile sau botezurile. Sala va avea o capacitate de până la 350 de
persoane. Avem Proiectul Tehnic realizat și urmează să-l
depunem la Compania Națională de Investiții.

Au continuat lucrările de asfaltare a străzilor
În luna august a anului 2017 pe raza comunei Becicherecu Mic au continuat lucrările de asfaltare a străzilor. Astfel, stratul asfaltic a fost așternut pe încă patru străzi, Morii,
Chertiz, Salciei și Nufărului, imediat după Ruga satului urmând să se toarne și pe strada Nucului.
Acestea sunt cuprinse într-un proiect ce vizează asfaltarea a 14 străzi din Becicherecu Mic: Trandafirului, Preot
Lazăr Babeu, Agronomului, Câmpului (stadiu avansat de
balastare și pietruire), Nucului (urmează să fie asfaltată
după Rugă), Morii, Salciei, Chertiz, Nufărului, Biserica
Românească (finalizată), Stufului (finalizată), Izvorului (finalizată), Fântânii (finalizată) și Bujorului (finalizată).

Zece cupluri cu peste 50 de ani de căsnicie au fost premiate
Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic au acordat
zece diplome „Nunta de Aur - 50 de ani” cuplurilor din localitate care au împlinit 50 de ani sau mai mulți de căsnicie. Festivitatea a avut loc cu prilejul Kirchweich-ului,
sărbătoarea sfințirii Bisericii Romano-Catolice din Becicherecu Mic.
Pe lângă diplome, cuplurile premiate au primit și câte
un cadou din partea organizatorilor festivității. Familiile
premiate au fost următoarele: Maria și Emerich Huszar,
Margareta și Ioan Cioancă, Maria și Ioan Lauer, Niculina
și Gheorghe Manole, Lucia și Ioan Mușat, Angelica și Dumitru Prohap, Verona și Ion Stănescu, Maria și Savu Todorov, Ioana și Ion Voicu, Valentina și Mihai Zamfir.

Modernizarea sistemului de iluminat stradal
În Becicherecu Mic s-au încheiat lucrările de modernizare a iluminatului stradal. Aceasta înseamnă că vechile
lămpi de pe stâlpi au fost înlocuite cu unele noi, moderne,
de tip LED. Pe lângă faptul că sunt mai fiabile, aceste
lămpi sunt și mai economice, ceea ce duce la o sumă mai
mică pentru plata iluminatului stradal. Astfel, cheltuielile
legate de plata acestui serviciu s-au redus cu 50%.
Menționăm că pentru realizarea acestui proiect comuna
Becicherecu Mic nu a alocat nici un leu, investiția fiind suportată de către firma contractantă, care își va amortiza
cheltuiala în termen de doi ani și jumătate, prin recuperarea
diferenței din factura către Enel.

Aniversarea Bisericii Romano-Catolice
Sâmbătă, 4 noiembrie, și duminică, 5 noiembrie 2017,
în Becicherecu Mic a fost mare sărbătoare. Comunitatea
germană, și nu doar ea, a sărbătorit din nou Kirchweichul, un eveniment care a strâns laolaltă locuitori de toate
vârstele.
Cu toții s-au bucurat de momente ce se înscriu în tradiția
acestei sărbători: au admirat alaiul îmbrăcat în frumoase
costume populare germane, pomul de Kirchweich bogat
împodobit, muzica specifică intonată de Fanfara de la
Recaș.
Au fost două zile pline, care au culminat cu balul de
Kirchweich, ținut la Sala de Sport din Becicherecu Mic.
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A continuat asfaltarea străzilor
Străzile din Becicherecu Mic au fost, rând pe rând, asfaltate. Astfel de lucrări s-au derulat aproape pe întreg parcursul anului 2017, fiind cuprinse în proiect nu mai puțin
de 14 străzi, pe lângă cele care au fost asfaltate în anii
trecuți (Zambilei, Crizantemei și Dimitrie Țichindeal - din
fonduri europene). Cele 14 străzi prinse în acest proiect
sunt: Biserica Românească, Bujorului, Fântânii, Izvorului,
Stufului, Nufărului, Chertiz, Nucului, Salciei, Morii, Câmpului, Agronomului. De asemenea, în spre finalul anului
2017 se continuau lucrările de amenajare a șanțurilor pluviale, tuburilor și podețelor pe străzile asfaltate. Am reușit
ca în decursul acestui an să achiziționez, în două rânduri,
din banii proprii, criblură asfaltică, care a fost împrăștiată
și compactată pe toate străzile din Becicherecu Mic care
nu sunt încă asfaltate. Consider că prin această măsură am
reușit să rezolvăm problema circulației pe drumurile publice din comună. Astfel, în maximum 300 de metri orice
cetățean poate să ajungă, de pe un drum reabilitat cu criblură asfaltică, la un drum asfaltat.

Marea Unire de la Alba Iulia
La 1 decembrie, așa cum s-a încetățenit deja, s-a celebrat
Ziua Națională a României. Au fost festivități, la care și-au
dat concursul elevii Școlii Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”
și la care au asistat mulți dintre locuitorii comunei, o tombolă la care s-au împărțit, tot tradițional, 99 de drapele tricolore, dar și o masă la care s-a servit fasole cu cârnați.

2018
Crăciunul sârbesc și sărbătoarea de Sveti
Sava, celebrate de întreaga comunitate
Ca în fiecare an, în luna ianuarie, comunitatea sârbă din
Becicherecu Mic celebrează două mari sărbători: Crăciunul pe rit vechi și Sveti Sava (Sfântul Sava). Și tot ca în
fiecare an, alături de sârbi au participat, la cele două evenimente, creștini ortodocși români.
Sărbătoarea Crăciunului pe rit vechi din anul 2018 a culminat cu Vecernia cu litie, oficiată în Biserica Ortodoxă
Sârbă de preotul paroh Milan Miocovici și părintele pensionar ucrainean Vasile Anișorac. La final, au fost sfințite
crenguțele de stejar pe care le-au primit enoriașii, iar afară,
în curtea bisericii, s-a aprins tradiționalul badnjak.
Copiii comunităților ortodoxe române și sârbe au cântat
colinde, iar apoi au primit daruri de la Moș Crăciun. Și în
2018 Moșul a fost ajutat să-și umple sacul de către Biserica
Ortodoxă Sârbă și Primăria comunei Becicherecu Mic.

Simpozionul Naţional „Dimitrie Ţichindeal”
și ziua de 9 mai
Ziua de 9 mai 2018 a fost una specială la Becicherecu
Mic. Autoritățile locale, împreună cu Școala Gimnazială
„Dimitrie Țichindeal”, au organizat a zecea ediție a Simpozionului Național „Dimitrie Țichindeal - trecut, prezent
și viitor”, desfășurat sub semnul Centenarului Marii Uniri.
Au fost prezenți Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar, Alin Cîrnariu,
șeful Postului de Poliție, Delia Cian, directoarea Școlii
Gimnaziale „Dimitrie Țichindeal”, consilieri locali.
La finalul Simpozionului, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, i-a premiat pe elevii cu
merite deosebite la învățătură.
Apoi, ca în fiecare an, la Becicherecu Mic a fost celebrată ziua de 9 mai, cu cele trei semnificații ale sale: citirea, în fața Adunării Deputaților, a Declarației de
Independență, de către Mihail Kogălniceanu, în anul 1877,
victoria aliaților în cel de-Al Doilea Război Mondial și
Ziua Europei. Sărbătorirea zilei de 9 mai a fost întregită de
prezența în comună a detașamentului de muzică militară
al Brigăzii 18 cercetare și supraveghere „Decebal”, a
detașamentului de onoare, dar și a căpitanului Sorin Staicu,
comandantul comenduirii Garnizoanei Timișoara.

Ruga sârbească, prilej de bucurie
În ziua de 22 mai 2018, la Becicherecu Mic a fost mare
sărbătoare. Comunitatea sârbă din localitate a celebrat Hramul bisericii, sărbătorind Ruga. Evenimentul a început
dimineața, cu Sfânta Liturghie, la care a slujit părintele
protopop al Timișoarei, Branislav Stancovici, alți opt preoți
oaspeți și părintele Milan Miocovici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe din Becicherecu Mic. La finalul slujbei, s-a
înconjurat biserica, cu litia și cele patru Evanghelii.
Oaspeți ai evenimentului au fost componenții corului bisericii „Sfântul Teodor” din Vârșeț, care au dat răspunsurile în cadrul slujbelor religioase.
După-amiaza, la ora 17, a avut loc Vecernia, urmată de
tradiționala tăiere a colacului. Nașii Rugii de anul acesta
au fost Marko Brankov și Nada Nicolin. La slujba Vecerniei a participat și Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei. Muzica a fost asigurată de artiști din Vârșeț, formația
lui Aca Cirkovic, și din Timișoara. În fața Bisericii Ortodoxe Sârbe, după slujbă, s-a desfășurat o agapă frățească,
după care un scurt program coregrafic susținut de ansamblurile „Sveti Nikola” și „Izvorașul”. Apoi a început balul

Rugii, la care au luat parte foarte mulți dintre locuitorii comunei Becicherecu Mic.

Sezon istoric pentru Fortuna Becicherecu Mic
Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic a traversat un sezon istoric în ediția 2017-2018 a campionatului, încheiat prin atribuirea cupei și medaliilor campioanei
Seriei I a Campionatului Județean de Fotbal Timiș. Dacă
în ceea ce privește promovarea în Liga a IV-a, datele problemei erau cunoscute înainte de finalul turului de campionat, în schimb marea surpriză au produs-o fotbaliștii
antrenați de Vasile Luță în Cupa României, faza județeană,
pe care au reușit să o câștige. A fost nevoie de lovituri de
la 11 metri, capitol la care Fortuna a avut câștig de cauză
în fața vicecampioanei Ligii a IV-a: ACS Fortuna Becicherecu Mic – CS Timişul Şag 7-6, 2-2 (1-1, 1-1), 5-4 după
executarea loviturilor de departajare.

Prim sezon onorabil pentru Fortuna în elita
fotbalului feminin
Echipa ACS Fortuna Becicherecu Mic a încheiat pe
poziția a opta la prima sa participare în elita fotbalului feminin românesc. Fetele antrenate de Florin Pădurean au
reușit șase victorii și două rezultate de egalitate în cele 18
partide disputate în sezonul 2017-2018 al Ligii I.

Rugă românească, în anul Centenarului

lei TVA inclus, din care 7.440.693,27 lei TVA inclus
finanțare de la bugetul de stat și 307.527,03 lei TVA inclus
de la bugetul local; lungime totală rețea: 44.565 metri liniari - conductă Pehd cu acoperire protectivă PP Dn 90 160 mm; 1.100 cămine de branșament PVC Dn 400 mm;
două rezervoare de apă potabilă de 400 metri cubi; un grup
de pompare 2+1 RQ cu o capacitate de 35 l/secundă; 140
de hidranți exteriori; 3 containere administrative; un foraj
nou la 160 m; un generator de curent.

Noi proiecte de investiţii
Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic au început
în 2018 câteva investiții cu impact major asupra
comunității.
1. Capelă și sală de comemorare pe strada Biserica Românească colț cu strada Oarbă, vizavi de Biserica Ortodoxă Română.
Acest proiect a început să prindă contur în urma
achiziționării, de către Primăria Becicherecu Mic, a amplasamentului și imobilului aparținând familiei Oprin.
2. Parc central pe strada Gării, în spatele Bibliotecii Comunale.
Acest proiect a începutprin proiectarea și execuția împrejmuirilor. În paralel, s-a lucrat la proiectul propriu-zis
al parcului, proiect în valoare de 90.000 de euro, finanțat
prin GAL Sânnicolau Mare.

Încă două străzi asfaltate

Ruga românească de la Becicherecu Mic a stat, anul trecut, sub semnul Centenarului Unirii de la 1918. Timp de
două zile, în 14 și 15 august, locuitorii comunei au petrecut
așa cum se cuvine de Hramul
Bisericii Ortodoxe Române. Au fost organizate o serie
de manifestări intrate deja în tradiția locului, cum ar fi
competițiile sportive, mai precis Cupa Rugii la pescuit
sportiv și Cupa Rugii la minifotbal.
Evenimentele prilejuite de Hramul Bisericii Ortodoxe
Române din Becicherecu Mic au debutat în seara zilei de
14 august. Locuitorilor din comună și oaspeților acestora
le-a fost oferit un spectacol de muzică populară susținut de
Ioan Dragomir și Andreea Voica, acompaniați de formația
condusă de Deian Galetin.
A doua zi seara, pe scenă au urcat Tinu Vereșezan și Roberta Selagea, care au fost acompaniați de formația Tinu
Vereșezan. Seara, la ora 23, participanții au putut admira
un spectaculos foc de artificii, cel mai frumos din Banat.

În comuna Becicherecu Mic s-au derulat lucrări de asfaltare pe încă două străzi. Este vorba despre străzile Trandafirilor și Preot Lazăr Babeu (parțial), situate chiar la
intrarea în localitate. Prima dintre ele este deja asfaltată,
lucrările fiind foarte avansate și la cea de-a doua. Aici urmează să fie refăcute șanțurile și podețele, în perioada următoare, pentru ca lucrarea să fie conformă cu proiectul
inițial. La fel se va întâmpla și pe celelalte 14 străzi deja
asfaltate.

Investiţie de 120.000 de euro pentru
extinderea Primăriei

Kirchweichul, sărbătoarea Bisericii
Romano-Catolice

Autoritățile locale din comuna Becicherecu Mic au alocat aproximativ 120.000 de euro pentru schimbarea totală
a curții Primăriei. Astfel, vechile anexe au dispărut, locul
lor fiind luat de construcții moderne și, lucrul cel mai important, funcționale. Aici s-a amenajat un garaj pentru
mașinile de pompieri ale Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență, un spațiu pentru parcarea tractorului
și buldoexcavatorului și se vor amenaja spații pentru o
nouă sală de ședințe a Consiliului Local și o arhivă.

Apariţie editorială aparte, în anul
Centenarului - Lazăr Pomorișaţ,
„Stemele judeţelor, România Mare, 1926”

S-a pavat curtea Bisericii Ortodoxe Române
Curtea Bisericii Ortodoxe Române cu Hramul Adormirea Maicii Domnului are o nouă înfățișare.
Cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local, aceasta a
fost pavată, lucrarea fiind una deosebită și din punct de vedere estetic. Astfel, pavajul din piatră intră într-o foarte
bună consonanță cu lăcașul de cult.

Timp de două zile, în 3 și 4 noiembrie, Biserica Romano-Catolică din Becicherecu Mic și-a sărbătorit „ziua
de naștere”, adică ziua în care, în anul 1811, a fost sfințită.

Târgul de Crăciun 2018
Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic, în colaborare cu Școala Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”, au inaugurat cea de-a treia ediție a Târgului de Crăciun. Acesta
s-a derulat, în perioada 1-16 decembrie, pe platoul din centrul localității.

Sărbătoarea Centenarului

Pentru a marca anul Centenarului Marii Uniri de la
1918, Lazăr Pomorișaț a lucrat, timp de 12 ani, la un studiu
privind stemele județelor României din anul 1926, când sa aplicat Legea Administrativă. „Stemele județelor, România Mare, 1926” este o lucrare deosebit de interesantă, care
a văzut lumina tiparului cu sprijinul lui Raimond-Ovidiu
Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic.

Extinderea și modernizarea sistemului
de alimentare cu apă potabilă
Comuna Becicherecu Mic a accesat, prin Programul
Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2, un proiect privind alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor, a cărui
valoare este în jur de opt milioane de lei. „De asemenea,
ne spune Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, în cadrul proiectului este prevăzută și realizarea unei stații de tratare și pompare a apei. În toată
localitatea va fi introdusă o rețea nouă de conducte, se vor
face extinderile necesare ale sistemului de alimentare atât
în zonele noi, cât și pe străzile în care conductele sunt subdimensionate (adică sunt prea subțiri și nu fac față volumului de apă). Prin acest proiect ne-am propus să rezolvăm
două probleme cu care se confruntă cetățenii, din acest
punct de vedere.
Acolo unde conductele sunt subdimensionate și realizate din material care nu suportă presiunea foarte mare de
pompare, acestea vor fi înlocuite.
De asemenea, vom introduce un sistem nou de hidranți
în toată localitatea și racorduri până în fața caselor, cu cămine de vizitare și contoare noi cu autocitire. Practic, tot
sistemul va fi refăcut pentru a fi unul performant”.
Concret, datele tehnico-economice referitoare la proiectul de extindere și modernizare a sistemului de alimentare
cu apă arată astfel: valoare totală investiție: 7.748.220,30

Ziua de 1 decembrie, în care s-a marcat trecerea a o sută
de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia, din anul 1918, a
fost sărbătorită emoționant la Becicherecu Mic. Foarte
mulți locuitori au venit la evenimentul organizat de Școala
Gimnazială „Dimitrie Țichindeal”, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Becicherecu Mic.
Din partea autorităților locale au fost prezenți RaimondOvidiu Rusu, primarul localității, viceprimarul Adrian-Silviu Gherasim, consilieri locali.
De asemenea, au fost de față și preoții locului, Ioan
Jurji, parohul Bisericii Ortodoxe Române, și Milan Miocovici, parohul Bisericii Ortodoxe Sârbe.
După tradiția încetățenită în ultimii ani, la final, Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei, a oferit 300 de drapele tricolore tuturor celor prezenți la eveniment.
De asemenea, au fost împărțite și 100 de exemplare din
albumul „Stemele județelor, România Mare, 1926”, rod al
muncii lui Lazăr Pomorișaț.
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ACS Fortuna Becicherecu Mic, campioană
de toamnă în Liga a IV-a!
Echipa de fotbal ACS Fortuna Becicherecu Mic a reușit,
la finele turului ediției de campionat 2018-2019 a Ligii a
IV-a, o performanță extraordinară, având în vedere că a
pornit întrecerea în calitate de nou-promovată. Astfel, după
disputarea jocurilor din prima parte a campionatului, Fortuna este campioană de toamnă, terminând pe prima
poziție! A fost un tur de campionat aproape perfect, elevii
pregătiți de Vasile Luță suferind o singură înfrângere. Cu
12 victorii și trei rezultate de egalitate, echipa din Becicherecu Mic a acumulat 39 de puncte, de două ori mai multe
decât principala urmăritoare, Unirea Tomnatic.

Fetele de la ACS Fortuna Becicherecu Mic,
la un pas de podiumul primei ligi!
Evoluție bună și pentru fetele de la echipa ACS Fortuna
Becicherecu Mic în turul primei ligi de fotbal feminin a
țării. Din cele opt meciuri disputate, fetele pregătite de Florin Pădurean au reușit să câștige patru și să termine două
la egalitate, suferind doar două înfrâgeri.
Cu 14 puncte, echipa ocupa poziția a patra după prima
parte a sezonului, la egalitate cu ocupanta poziției a treia,
Vasas Femina Odorhei, însă cu un golaveraj mai slab cu
două goluri.

(operatorul) și pentru acest lucru există o hotărâre a Consiliului Local Becicherecu Mic.

Băieţii de la ACS Fortuna Becicherecu Mic
revin în Liga a III-a

A fost inaugurată sala multifuncţională a Primăriei

Comuna Becicherecu Mic este din nou reprezentată pe
harta fotbalului ligii a treia din cel mai vestic județ al țării,
grație unei duble victorii la baraj a celor de la ACS Fortuna,
triumfători și în returul de acasă: Fortuna Becicherecu Mic
(Timiş) – ACS Voinţa Lupac (Caraş Severin) 6-1 (2-0).

Lucrările de amenajare a curții interioare a Primăriei comunei Becicherecu Mic au cuprins, printre altele, și amenajarea unei săli multifuncționale capabile să găzduiască
mai multe tipuri de evenimente, cum ar fi conferințe sau
sedințe ale Consiliului Local. Realizate cu bani de la bugetul local, aceste lucrări au schimbat fața acestui spațiu,
transformându-l într-unul modern și, în același timp, deosebit de util.

S-a suplimentat ﬁnanţarea programului
educaţional „Școală după școală”
Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic a aprobat
suplimentarea finanțării programului educațional „Școală
după școală”, organizat de Şcoala Gimnazială „Dimitrie
Ţichindeal” Becicherecu Mic pentru anul şcolar 20182019, prin acordarea sumei de 25.900 de lei pentru perioada martie-iunie 2019. În total, pentru plata celor patru
cadre didactice, se va acorda suma de 43.557 de lei.

Nici o primăvară fără pomi!

2019

Așa cum i-am obișnuit pe locuitorii comunei Becicherecu Mic, și în anul 2019 am oferit gratuit câte doi pomi
fructiferi locuitorilor care au plătite la zi taxele și impozitele locale. Așadar, fiecare cetățean a putut opta doar pentru
doi pomi fructiferi, soiurile rămânând la alegerea lor.

Investiţii în derulare și de viitor în comuna
Becicherecu Mic

Ansamblul „Izvorașul”, pe scena FestivaluluiConcurs „Lada cu zestre”

Administrația locală din comuna Becicherecu Mic s-a
axat, și în anul 2019, pe o serie de investiții începute în anii
precedenți și este în curs de a dezvolta noi investiții.
Prin Programul Național de Dezvoltarea Locală
(PNDL) 1 s-a finalizat proiectul de asfaltare a străzilor, prin
încheierea asfaltării străzii Preot Lazăr Babeu, a
reparațiilor aferente, finalizarea șanțurilor și podețelor, precum și instalarea de indicatoare rutiere și trasarea marcajelor rutiere.
A fost contractat proiectul „Înființare sistem de canalizare în comuna Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic – Dudeștii Noi și extindere capacitate stație
de epurare în comuna Dudeștii Noi”. Valoarea acestui proiect se ridică la 2,4 milioane de euro (11,3 milioane de lei).
Prin acest proiect, 60% din gospodăriile comunei noastre
vor fi racordate la sistemul de canalizare, deoarece, în cadrul proiectului, sunt prinse inclusiv racordurile la gospodărie, ceea ce înseamnă că cetățenii vor fi scutiți de plata
suplimentară a acestora. De asemenea, se lucrează la un
nou proiect prin care se va extinde sistemul de canalizare,
prin PNDL 3, până la racordarea tuturor gospodăriilor la
sistem.
Prin PNDL 2, administrația publică locală a realizat un
proiect de modernizare și extindere a rețelei de apă potabilă, care cuprinde întreaga localitate. Prin acest proiect
căutăm să înlăturăm deficiențele cu care ne-am confruntat
în anii trecuți în ceea ce privește alimentarea cu apă, cu
atât mai mult cu cât actuala rețea este subdimensionată și
nu poate acoperi necesarul consumului actual. Deoarece
comuna este într-o continuă extindere, necesarul de apă,
implicit, crește, lucru care este luat în considerare prin
acest proiect. Valoarea proiectului este în jur de 1,7 milioane de euro (aproximativ 8 milioane de lei).
Împreună cu directorul de investiții al E-On Gaz și cu
Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi, s-a analizat
proiectul de alimentare cu gaz metan a comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. S-au stabilit pașii care trebuie
urmați pentru a fi pregătiți în momentul în care apar normele de aplicare a noii legi privind concesionarea serviciului de alimentare cu gaz metan. Considerăm că
introducerea gazului metan în comună, împreună cu realizarea canalizării și modernizarea sistemului de alimentare
cu apă, sunt investiții prioritare pentru dezvoltarea ulterioară a localității, îmbunătățirea nivelului de trai al
populației și atragerea investitorilor.

Comuna Becicherecu Mic a fost reprezentată la ediția
din 2019, a treisprezecea, a Festivalului-Concurs „Lada cu
zestre” de membrii Ansamblului „Izvorașul”. Aceștia au
urcat pe scena Căminului Cultural din comuna Variaș. În
coregrafia semnată de prof. Cristian Chira, tinerii dansatori
ai ansamblului, cu vârste sub 14 ani, au prezentat un dans
de câmpie.

Evenimente importante în comunitatea sârbă
Sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai ale anului
2019 au consemnat două evenimente deosebite pentru comunitatea sârbă din Becicherecu Mic.
Mai întâi, de Sfintele Paști, la Becicherecu Mic a venit,
pentru a oficia slujba Învierii Domnului și Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, Episcopul Luchian. Alături de înaltul
prelat s-a aflat preotul Milan Miocovici, parohul Bisericii
Ortodoxe Sârbe din Becicherecu Mic. La slujba Învierii a
participat și Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei,
Adrian-Silviu Gherasim, consilieri locali, care au ciocnit,
alături de ceilalți enoriași, câte un ou roșu cu Episcopul
Luchian.
Al doilea eveniment important a fost Ruga sârbească,
desfășurată în ziua de 22 mai. Ziua a început cu Sfânta Liturghie, la ora 10, oficiată de un sobor alcătuit din preoții
Cristian Constantin (Biserica Ortodoxă Română Mehala),
Cristian Popovici (Biserica Ortodoxă Ucraineană
Timișoara), Zoran Milovanov (Biserica Ortodoxă Română
Berecuța) și Milan Miocovici (parohul Bisericii Ortodoxe
Sârbe Becicherecu Mic). Răspunsurile liturghice le-a dat
Corul „Sfântul Teodor de Vârșeț”. Slujba vecerniei a fost
oficiată de Jivko Velimirovici (preot pensionar), Liubodrag
Boghicevici (Biserica Ortodoxă Sârbă Deta), Jivoine Maletici (Biserica Ortodoxă Sârbă Denta), Zoran Milovanov
(Biserica Ortodoxă Română Berecuța) și Milan Miocovici,
parohul local. Și la vecernie răspunsurile au fost date de
corul venit de la Vârșeț. Nașii Rugii din 2019 au fost Robert și Constanța Prohap. Anul acesta nași vor fi Marius și
Daniela Triff.

Echipa de fotbal feminin ACS Fortuna
Becicherecu Mic - ﬁnalistă în Cupa României

Delegarea serviciilor de utilitate publică
În cursul lunii decembrie 2018, cele două consilii locale
ale comunelor Becicherecu Mic și Dudeștii Noi au delegat
serviciul de alimentare cu apă și canalizare către AQUATORONTAL SRL și prestarea serviciului pentru o durată
de cinci ani de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului de delegare cu încă 5 ani de zile.
Același principiu se aplică și în cazul serviciului de salubrizare, care a fost delegat către RETIM: există o
asociație de dezvoltare intercomunitară (ADID Timiș),
există un operator regional (RETIM) și există o hotărâre a
Consiliului Local Becicherecu Mic pentru delegarea serviciului către acest operator pe o durată de 5 ani.
Un alt serviciu comunitar de utilitate publică este serviciul de transport. Ruta M44 a fost înființată prin Societatea Metropolitană de Transport Timișoara (asociație de
dezvoltare intercomunitară), serviciul este prestat de STPT

ACS Fortuna Becicherecu Mic a furnizat marea surpriză
în Cupa României 2019 - fotbal feminin, trupa pregătită de
tandemul Florin Pădurean - Andra Vela reușind să treacă,
pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de „U” Olimpia Cluj,
multipla campioană a României, victorie ce le-a adus calificarea în finala competiției.

Performanţă istorică pentru echipa de fotbal
feminin ACS Fortuna Becicherecu Mic
Echipa de fotbal feminin ACS Fortuna Becicherecu Mic
a reușit cea mai bună performanță din sportul timișean la
categoria sporturilor de echipă. Fetele pregătite de Florin
Pădurean, Andra Vela și Sava Totovici (antrenor de portari)
au reușit să obțină locul secund în campionat și să joace finala Cupei României, pierdută, la Târgu Mureș, în fața
celor de la Vasas Femina Odorheiu Secuiesc.
Lotul cu care a început ACS Fortuna Becicherecu Mic
ediția 2018-2019 a campionatului Ligii I feminine: Mihaela Durlă, Cosmina Roșu - portari; Lidia Șuveț, Sabina
Scurtu, Claudia Bistrian, Cristina Codrescu, Larisa Grigore, Oana Stoianov, Denisa Hațegan, Rebeca Pavel, Florina Abrudan - fundași; Nicoleta Kurja, Denisa Heisu,
Cristina Costa, Bianca Ienovan, Monica Tomesc, Cristina
Sucilă, Denisa Mitrea - mijlocași; Mariana Voinea, Alexandra Lunca, Teodora Țirtea, Andrada Rusu, Melissa
Șodincă - atacanți.

ACS Fortuna Becicherecu Mic, campioană
judeţeană de juniori C U15
Performanțele fotbalistice înregistrate în acest an de
echipele divizionare din Becicherecu Mic au fost încununate și cu un titlu județean, obținut de echipa de juniori sub
15 ani a ACS Fortuna. Elevii pregătiți de antrenorul Daniel
Dragu au evoluat în Grupa B, pe care au încheiat-o
victorioși, cu un total de 61 de puncte. Echipa a obținut 20
de victorii, un egal și a pierdut un singur joc, și acela din
cauza unei „bâlbe” a Asociației Județene de Fotbal Timiș.
Pe lângă antrenor și autorități locale, mai merită amintit
și aportul adus de Mihai Milu Zahapschi, care s-a implicat
foarte mult și cu folos în activitatea acestei promițătoare
echipe. ACS Fortuna Becicherecu Mic: Ionel Trifan, Cătălin Zahapschi, Gabriel Crișan, Răzvan Müller, Ovidiu
Radu, Alex Burăț, Andrei Gania, Ciprian Rață, Andrei
Ionel, Kiss Robert, Denis Tiron, Dorian Angheluș, Alexandru Rus, Vlad Bota și Denis Bud. Din lot au mai făcut parte
Cosmin Croitoru și Mario Bălan, care nu mai sunt la echipă
și nu apar în fotografie.

Ruga de la Becicherecu Mic,
patru zile de evenimente
În 2019, evenimentele organizate cu prilejul sărbătoririi
Adormirii Maicii Domnului, hramul Bisericii Ortodoxe
Române din localitate, s-au derulat la Becicherecu Mic pe
parcursul a patru zile. Au fost și evenimente în premieră,
cum a fost competiția automobilistică, dar și altele
tradiționale, precum concursurile de pescuit și minifotbal.

Lucrările de asfaltare și reparare a străzilor
În luna septembrie a anului 2019 s-au reluat lucrările la
proiectul „Modernizare străzi în comuna Becicherecu
Mic”.
Potrivit graficului de lucrări și a ultimului act adițional
semnat între comuna Becicherecu Mic și constructor, s-au
executat ultimele lucrări aferente proiectului:
- turnarea asfaltului pe str. Preot Lazăr Babeu (secțiunea
neasfaltată);
- repararea lucrărilor neconforme pe străzile care au fost
asfaltate dar pe care există fisuri;
- refacerea acceselor neconforme.

Proiectele de canalizare, extindere și modernizare
a sistemului de alimentare cu apă
În cursul zilei de 4 octombrie 2019 a avut loc ședința
de lucru pentru proiectul de canalizare și proiectul de extindere și modernizare sistem de alimentare cu apă. În
urma ședinței de lucru s-au stabilit următoarele:
1. A fost obținut avizul AFIR pentru proiectul tehnic
care a fost comunicat la dosarul de autorizare împreună cu
notificarea de la ISC. În data de 8 octombrie s-a obținut
autorizația de construire, de la Consiliul Județean Timiș.
2. Vor începe lucrările la canalul de legătură după cum
urmează:
- Echipa Tubular Tehno va începe lucrările de la cimitirul multiconfesional aflat la ieșire din Becicherecu Mic
spre Dudeștii Noi;
- Echipa Dinu Instal va începe lucrările din centrul comunei Dudeștii Noi spre Becicherecu Mic;
3. Va avea loc încă o ședință pentru a planifica începerea
realizării celor patru stații de pompare ce vor deservi zona
de nord a localității;
4. Constructorii vor face un stoc de materiale pentru tot
sezonul rece deoarece dacă nu vor fi intemperii și
precipitații abundente în perioada noiembrie-februarie
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aceștia vor lucra și pe timp de iarnă;
5. În ceea ce privește proiectul de modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă s-a discutat despre contractarea unui verificator de proiect și despre obținerea
avizelor lipsă.
Există o șansă foarte mare să se obțină și avizul CNAIR
și să se depună documentația solicitată de APM prin decizia de încadrare.

jează cu pavaje, ceea ce le va da nu doar utilitate, ci și un
aspect estetic deosebit. De asemenea, în centru și la intrare
în comună, au fost amplasate noi refugii pentru călătorii
care așteaptă mijloacele de transport în comun. Acestea
sunt acoperite și închise cu sticlă, ceea ce oferă protecție
călătorilor în caz de vreme nefavorabilă. După lucrările de
canalizare și apă se vor înființa noi stații pe Calea
Dudeștilor și pe strada Biserica Catolică, care vor deservi
cursa M44, destinată elevilor și studenților.
Și în fața Primăriei lucrurile se vor schimba mult în
bine. Se vor amenaja alei, parcări pavate, câteva elemente
înierbate, astfel încât întregul perimetru să aibă un aspect
atrăgător.

Pași înainte pentru construirea capelei
mortuare și a sălii multifuncţionale
În urma discuțiilor cu proiectantul care a realizat
documentația pentru autorizarea investiției locale „Construire Capelă Mortuară și Sală multifuncțională în comuna
Becicherecu Mic”, s-a realizat graficul investiției, conform
HCL nr. 109 din 30.09.2019. Conform HCL nr.109 din
30.09.2019, realizarea investiției va avea trei etape: etapa
I și etapa a II-a se vor realiza în doi ani calendaristici (câte
un an pe fiecare etapă) și presupun realizarea la roșu pentru
înscrierea CF, respectiv amenajarea interioară. Etapa a IIIa se va realiza în șase luni și presupune realizarea împrejmuirii. Graficul este estimativ și va fi respectat cu condiția
asigurării alocațiilor bugetare în fiecare an.

Se extinde reţeaua electrică în PUZ NV
Constructorul rețelei de alimentare cu energie electrică
în PUZ NV a fost prezent pe teren și a trasat punctele în
care vor fi amplasate elementele capacităților electrice
(post trafo, stâlpi).

Bustul lui Dimitrie Ţichindeal, amplasat
în curtea Bisericii Ortodoxe Române
Un bust al lui Dimitrie Țichindeal, cărturar, dascăl și
preot, cel mai de vază fiu al satului Becicherecu Mic, a fost
dezvelit în curtea Bisericii Ortodoxe Române. După ce un
bust asemănător a fost dezvelit în curtea Școlii Gimnaziale
care îi poartă numele, iată că o lucrare asemănătoare a fost
amplasată în celălalt loc de care viața lui Țichindeal s-a
legat atât de puternic - biserica. Bustul turnat în bronz, realizat de sculptorul timișorean Aurel Gheorghe Ardeleanu,
a fost donat de Raimond-Ovidiu Rusu, iar soclul a fost realizat prin contribuția unui grup de credincioși ai Bisericii
Ortodoxe Române din Becicherecu Mic.

Finalizarea canalelor de colectare a apelor pluviale
zentanelor sexului frumos din localitate câte o floare, în
semn de prețuire. Patru echipe au străbătut la pas localitatea și au bătut la fiecare poartă, „solii” mesajului primarului fiind întâmpinați cu bucurie și emoție de doamnele și
domnișoarele din sat.

Pomi fructiferi pentru locuitorii comunei
Ca în fiecare primăvară, și în acest an cetățenii comunei
Becicherecu Mic au primit câte doi pomi fructiferi, în mod
gratuit, din partea lui Raimond-Ovidiu Rusu, primarul
localității. Personalul comunei Becicherecu Mic a distribuit
cei 1.600 de pomi acordați de primarul comunei Becicherecu Mic direct la domiciliile cetățenilor, având în vedere
restricțiile impuse pentru prevenirea coronavirusului.

Comuna Becicherecu Mic se transformă în bine!
În comuna Becicherecu Mic sunt în derulare sau în curs
de implementare o serie de proiecte majore de investiții.
Ne referim aici la sistemele de canalizare și alimentare cu
apă, dar și la introducerea gazului metan în localitate. Pe
lângă acestea, administrația locală mai derulează și alte
proiecte, poate la fel de importante, care contribuie la
îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Este vorba despre
proiecte utilitar-gospodărești, despre care vă vom prezenta
amănunte în cele ce urmează. De menționat că multe dintre
acestea sunt realizate în regia proprie a Primăriei.

Parc la Monumentul Ostașului Sovietic

Kirchweih-ul de la Becicherecu Mic
În 2019, tradiționala sărbătoare de Kirchweih s-a
desfășurat în zilele de 2 și 3 noiembrie. A fost din nou prilej
de sărbătoare pentru comunitatea locală din Becicherecu
Mic, care a putut lua parte la evenimentele religioase și
laice care au culminat cu Balul de Kirchweih, din cadrul
căruia nu au lipsit tombola și licitația pentru pălăria și
pomul tradițional. Evenimentul a debutat, în prima zi, cu
ridicarea pomului de Kirchweih, iar a doua zi a avut loc
slujba religioasă, urmată de tradiționalul bal. Nașii de anul
trecut au fost Miriana Chisăr și Constantin Andrei.

Sărbătoare de Ziua Naţională a României
Ziua de 1 Decembrie - Ziua Națională a României a fost
celebrată așa cum se cuvine la Becicherecu Mic. Școlarii
au pregătit pentru această zi un spectacol de cântece patriotice și poezii.
Scopul activităților a fost acela de a cultiva sentimentul
patriotic în conștiința tinerei generații, prin cunoașterea și
respectarea valorilor naționale.
La eveniment au fost prezente autoritățile locale - Raimond-Ovidiu Rusu, primar, Adrian-Silviu Gherasim, viceprimar -, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor din
comună și ai bisericilor.
La finalul spectacolului, ca în fiecare an, s-a organizat
o tombolă prin care s-au acordat 101 drapele naționale, câți
ani au trecut de la 1 decembrie 1918.
Apoi, în centrul localității, s-a aprins iluminatul festiv
pentru sărbătorile de iarnă și s-a inaugurat Târgul de Crăciun. Conform tradiției, participanții au servit tradiționala
fasole cu cârnați și au închinat un pahar de vin fiert.

Chiar la intrarea în comună se vede primul semn al
schimbărilor care se petrec deja în centrul localității. Locul
din jurul Monumentului Ostașului Sovietic s-a transformat
din temelii. Astfel, aici au fost amenajate, în fața edificiului, spațiile verzi și aleile. În spatele monumentului s-a
amenajat un parc, loc de promenadă și odihnă, deocamdată, dar care se va transforma și într-un loc de joacă pentru
copii. Este prevăzut ca aici să se monteze mai multe jucării
pentru copii, însă doar după ce criza cauzată de epidemia
de coronavirus se va sfârși.
Pe lângă aceste amenajări peisagistice, mai trebuie
amintit și lucrările anterioare de acest gen, cum ar fi amenajarea parcului din fața Grădiniței și amenajarea spațiului
de la monumentul lui Dimitrie Țichindeal.

Pavaj în centrul comunei și staţii noi pentru
transportul în comun

2020
Crăciunul pe rit vechi, celebrat
de comunitatea sârbă
Comunitatea sârbă din Becicherecu Mic, dar nu numai
ea, a celebrat Crăciunul pe rit vechi așa cum o cere datina.
Preotul paroh Milan Miocovici a săvârșit Vecernia, după
care cei mai mici dintre participanți, copiii, au avut parte
de întâlnirea cu Moș Crăciun, care le-a împărțit daruri.

O ﬂoare pentru ﬁecare... ﬂoare
din Becicherecu Mic
Ca în fiecare an, în ziua de 8 Martie, Ziua Internațională
a Femeii, domnișoarele și doamnele din Becicherecu Mic
au avut parte de o surpriză extrem de plăcută. RaimondOvidiu Rusu, primarul comunei, le-a oferit tuturor repre-

În paralel cu lucrările amintite s-au demarat și cele de
amenajare a aleilor publice din centrul localității Becicherecu Mic. Acestea fac parte, de asemenea, din proiectul de
modernizare a centrului comunei. Trotuarele se amena-

În zona de la intrarea în Becicherecu Mic dinspre
Timișoara și până în zona de la Gară, cu fiecare ploaie mai
serioasă apa se aduna și băltea în gospodăriile cetățenilor.
Pentru ca oamenii să nu se mai confrunte cu asemenea probleme, Primăria a efectuat o serie de lucrări la șanțurile de
colectare.

Amenajări de-a lungul drumului naţional
Tot la capitolul lucrări edilitare se înscrie și amenajarea
părții adiacente carosabilului pe DN6, până la limita de
proprietate cu localitățile Dudeștii Noi și Săcălaz. Primăria
Becicherecu Mic a defrișat acostamentele stânga-dreapta
ale Drumului Național 6.

Alimentarea cu gaz a comunei Becicherecu
Mic, tot mai aproape de realizare
S-a finalizat licitația pentru concesionarea serviciului
de alimentare cu gaz în comunele Becicherecu Mic și
Dudeștii Noi. Procedura a demarat în luna februarie, în
martie au fost depuse ofertele, la începutul lunii aprilie a
fost declarat câștigătorul licitației, însă apoi a fost depusă
o contestație. S-au înscris două firme, iar cea care a fost
descalificată pentru că oferta nu era conformă (deși i s-a
dat șansa să corecteze erorile, nu a făcut acest lucru) a contestat decizia, dar contestația nu a fost admisă în instanță.
În consecință, poate fi încheiat contractul de delegare a
concesiunii. Firma câștigătoare este SC Premier Energy
SRL, care mai are concesiuni în județul Timiș. Firma are,
de regulă, concesiuni cu gaz de sondă, cum e la Biled, de
exemplu, și vrea să pătrundă înspre magistrala de gaz de
la Sînandrei. Faptul că s-a reușit concesionarea serviciului
de alimentare cu gaz este primul pas conform Legii
123/2012 privind energia și gazele naturale pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaz în localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Fiecare sistem de alimentare cu
gaz trebuie să aibă un operator specializat, la fel cum se
întâmplă în ceea ce privește sistemul de alimentare cu apă
și canalizare sau cel de salubrizare. Fiecare serviciu public
trebuie să aibă un operator specializat.
După ce a fost selectat acest operator, pasul al doilea,
conform legii, îl reprezintă realizarea proiectului tehnic,
obținerea de avize și a autorizației de construire. Pasul al
treilea îl reprezintă execuția efectivă a lucrării de înființare
a serviciului de alimentare cu gaz în cele două comune.
Faptul că s-a făcut asocierea cu Dudeștii Noi, formând
ADI „Dimitrie Țichindeal”, ajută foarte mult, deoarece se
va lansa și un program de finanțare pe fonduri europene
pentru susținerea extinderilor, modernizărilor și
înființărilor de sisteme de alimentare cu gaz, iar punctaj
mai mare vor avea asocierile între unitățile administrativteritoriale. Cu cât sunt mai mulți consumatori, cu atât este
mai rentabilă, din punct de vedere economic, efectuarea
unei astfel de investiții. Becicheerecu Mic și Dudeștii Noi
se află într-un stadiu mai avansat decât celelalte comune,
care abia acum încearcă să facă asocieri și studii de fezabilitate. Cele două comune au depus, acum patru ani,
documentația la Ministerul Energiei, unde se făcea atunci
licitația pentru concesionarea serviciilor de alimentare cu
gaz. Acum se așteaptă realizarea ghidului și să se lanseze
finanțarea, iar cele două comune vor depune documentația
pentru a obține această finanțare. Oricum, în caz că această
finanțare nu se va face din surse externe, atât Becicherecu
Mic, cât și Dudeștii Noi sunt hotărâte să contracteze un
credit pentru a acoperi partea de cofinanțare ce le revine
la acest proiect. Din necesarul de finanțare pentru sistemul
de alimentare cu gaz, operatorul, conform licitației, se
obligă să vină cu aproape 8.000.000 de lei, sumă care poate
varia ca procent din lucrarea efectivă între 35% și 55%, în
funcție de prețul la licitația de execuție. Diferența până la
100% va fi suportată de cele două comune. În proiect au
fost incluse chiar și rețelele secundare și partea de
branșamente de pe domeniul public, astfel încât cetățeanul
să suporte un cost cât mai mic atunci când se va racorda,
pentru a stimula un număr cât mai mare de racordări din
partea cetățenilor. Ținta celor două administrații locale este
ca un branșament să nu coste mai mult de 2.000-2.500 de
lei, în funcție și de distanța față de rețea.
Dacă toate procedurile merg cum trebuie, se speră ca
într-un an, un an și jumătate să se poată începe execuția.
Raimond-Ovidiu RUSU,
primarul comunei Becicherecu Mic
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Trei jucătoare
importante rămân
alături de Fortuna
Becicherecu Mic
Una dintre cele mai puternice echipe de fotbal feminin, cel puțin din ultimii
doi ani, Fortuna Becicherecu Mic, are planuri mari
de viitor. Aici se vorbește
de lupta pentru titlu, iar
clubul investește și în viitor.
Echipa de junioare, antrenori cu pedigree și două
achiziții extraordinare –
internaționala Laura Rus, una dintre cele mai bune jucătoare originare din România din ultimul
deceniu, și internaționala Nadeja
Colesnicenco, din Moldova, vorbesc de la sine despre pretențiile
echipei.
Clubul a semnat recent înțelegeri
cu alte trei jucătoare care au evoluat
în ultimul timp în tricoul alb-roșu
al Fortunei. Claudia Bistrian, una
dintre cele mai constante jucătoare
ale grupării, va rămâne la Becicherecu Mic încă trei ani, fosta jucătoare a CFR-ului fiind un pilon de bază în
angrenajul echipei.
Cel puțin un an va mai juca pentru Fortuna și Bianca Ienovan, ale cărei
evoluții foarte bune au propulasat-o și la naționala feminină.
În fine, o jucătoare talentată și de perspectivă, Larisa Grigore, și-a prelungit
înțelegerea cu clubul cel puțin încă un an.
Fortuna a încheiat anul competițional pe locul 3, dar a fost un final forțat
de pandemie. În urmă cu două sezoane, echipa bănățeană termina pe locul
doi și juca finala Cupei României.

Acord între cluburile A.S.U. Politehnica
Timişoara şi Fortuna Becicherecu Mic
La Rectoratul Universității Politehnica Timișoara s-a semnat un acord de colaborare între cluburile Politehnica Timişoara şi Fortuna Becicherecu Mic. În urma
acestui acord, una dintre cele mai promiţătoare generaţii ale clubului Politehnica
Timișoara a obținut șansa evoluției la un nivel superior, componenții grupei de juniori născuţi în anul 2003, urmând să joace, în sezonul următor, pentru formaţia timişeană din Liga 3, A.S. Fortuna Becicherecu Mic. Antrenorul grupei de juniori
născuți în anul 2003 este profesorul Iulian Prodana, domnia sa urmând să-i antreneze
pe juniorii timişoreni în perioada pe care o vor petrece la Fortuna Becicherecu Mic,
antrenorul fiind şi conducătorul Centrului de Copii şi Juniori al Politehnicii. Fortuna
Becicherecu Mic e un club din judeţul Timiş înfiinţat în anul 2016. Echipa a promovat apoi succesiv, sezon de sezon, din Liga a VI-a până în Liga a III-a. Din calitate
de nou promovată în eşalonul terţ, Fortuna ocupa locul 10 în seria a IV-a la momentul
îngheţării sezonului 2019-20 la acest nivel.

Sfântul Mare Proroc Ilie Tesviteanul
La data de 20 iulie, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește ridicarea la cer a Sfântului
Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Unul dintre cei
mai importanți proroci din Vechiul Testament, Sfântul Ilie este celebrat ca un mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme
de secetă.
Sfântul Ilie este ocrotitorul Forțelor Aeriene Române.
Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei
Becicherecu Mic, le ureză La mulți ani tuturor
locuitorilor care poartă numele Sfântului Ilie.

Stimaţi cetăţeni,
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

Starea civilă
Şi-au unit destinele
Sergiu Bodoi cu Elena-Paula Huțu
Andrei-Cătălin Cojan cu Ionela Daniluc
Casă de piatră!
În ultima vreme au plecat dintre noi
Bota Dumitru-Sebastian (39 de ani)
Buțan Dumitru (85 de ani)
Ispan Daniela-Maria (46 de ani)
Stan Sava (67 de ani)
Cuc Floarea (87 de ani)
Turcanu Maria (80 de ani)
Sailă Neculae (75 de ani)
Matiș Victorie (76 de ani)
Dumnezeu să îi odihnească în pace!
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