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S-a finalizat licitația pentru concesionarea
serviciului de alimentare cu gaz în comunele Be-
cicherecu Mic și Dudeștii Noi. Procedura a de-
marat 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 con-
formă (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 dele-
gare 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 natu-
rale pentru realizarea sistemului de alimentare cu gaz
în localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Fie-
care 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 doi-
lea, conform legii, îl reprezintă realizarea proiectului
tehnic, obținerea de avize și a autorizației de con-
struire. 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, for-

mând ADI „Dimitrie Țichindeal”, ajută foarte mult,
deoarece se va lansa și un program de finanțare pe
fonduri europene pentru susținerea extinderilor, mo-
dernizărilor și înființărilor de sisteme de alimentare
cu gaz, iar punctaj mai mare vor avea asocierile între
unitățile administrativ-teritoriale. 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 concesio-
narea 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

Alimentarea cu gaz a comunei Becicherecu Mic,
tot mai aproape de realizare

Acţiune de curăţenie 
pe bază de voluntariat

În perioada 20 iulie – 14
august va avea loc a doua
etapă de curățenie în comuna
Becicherecu Mic, la care
sunt așteptați să participe cât
mai mulți voluntari. Concret,
se vor ridica vegetația us-
cată, crengile, molozul și
resturile din construcții de pe
domeniul public.

Rugăm, pe acestă cale,
cetățenii să se conformeze
acestui program și să scoată
aceste materiale strict în
acestă perioadă.

După curățenia din 20
iulie – 14 august, orice ma-
terial scos pe domeniul pu-
blic se va considera abandon

pe domeniul public și se va sancționa cu avertisment și amendă de către Primăria comunei
Becicherecu Mic. 

În cazul unor situații neprevăzute, care nu ar fi conforme cu acest program, vă rugăm să
vă adresați secretariatului Primăriei Becicherecu Mic.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic

Bonificaţii la plata impozitelor 
și taxelor locale

Stimați cetățeni, vă
anunțăm faptul că, în con-
formitate cu OUG 29 /
21.03.2020 art. V alin. 1,
acordarea bonificației de
10% pentru persoanele fi-
zice, respectiv 5% pentru
persoanele juridice este
prelungită până la data de
30 iunie 2020. 

Urmare a acestei măsuri, vă invităm la sediul Primăriei pentru efec-
tuarea plăților pentru a beneficia de această facilitate. (A.B.)

Măști de protecţie de la Guvern
Conform OUG nr. 78/2020, privind necesarul de măști de protecție pentru  fa-

miliile și persoanele defavorizate, Primăria Becicherecu Mic aduce la cunoștința
locuitorilor faptul că de această prevedere, la nivelul localității, beneficiază: pen-
sionari: 128 pers.; ajutor social: 8 pers.; venit minim garantat: 5 pers.; persoane cu
dizabilități: 44 pers.
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Semnificaţia Rusaliilor –
Pogorârea Sfântului Duh

Rusaliile sau Pogorârea Duhului Sfânt este una dintre cele mai vechi sărbători creş-
tine, alături de cea a Paştilor. Este prăznuită încă din vremea sfinţilor apostoli. Creştinii
ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc Rusaliile, amintind că în această zi, când Duhul
Sfânt a venit în lume şi s-a pogorât peste Sfinţii Apostoli, s-a întemeiat la Ierusalim
Biserica lui Hristos.

Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile) este sărbătorită în calendarul creştin ortodox
la cincizeci de zile de la sărbătoarea Învierii Domnului (Sfintele Paşti). La fel ca la
Paști, sunt două zile de sărbătoare, duminică şi luni, pentru a marca Cincizecimea sau
Pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli.

Sărbătoarea Cincizecimii, care are loc după Învierea lui Hristos şi Înălţarea Sa la
ceruri şi a fost anunţată în Vechiul Testament de profeţii mesianici, este denumită „ca-
pătul sărbătorilor”, adică evenimentul cu care se încheie istoria mântuirii realizată de
Hristos. Această sărbătoare este cunoscută în popor și ca „Duminica Mare”, ocazie cu
care se încheie ciclul pascal: Învierea, Înălţarea şi Pogorârea Duhului Sfânt.

Duminica Cincizecimii nu este altceva decât o rememorare, o serbare a naşterii
Creştinismului, a Bisericii Creştine. Pogorârea Duhului Sfânt a adus lucrarea sfinţi-
toare în lume şi a schimbat mult mentalitatea şi dinamica omenirii. Creştinii trebuie
să-şi păstreze demnitatea de creştin, bucuria că s-au născut creştini, trebuie să păstreze
frumuseţea Creştinismului, pentru că prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos în lume nu
a fost altceva decât să rupă istoria omenirii în două. Pentru că şi istoricii raportează
evenimentele înainte de Hristos şi după Hristos.

Despre venirea pe pământ a celei de a treia persoane a Preasfintei Treimi a vorbit
însuşi Mântuitorul Iisus Hristos în seara Cinei de Taină: „Eu vă spun adevărul. Vă
este de folos ca să Mă duc Eu. Căci dacă nu Mă voi duce, Mângâietorul nu va veni la
voi, iar dacă Mă voi duce, îl voi trimite la voi” (Ioan 16, 7).

Duhul Sfânt S-a pogorât peste Sfinţii Apostoli duminică dimineaţa, în ziua Cinci-
zecimii, în chip de limbi de foc, nu în chip de porumbel ca la Botezul Domnului.

Venirea Sfântului Duh peste Apostoli, care se găseau în foişorul Cinei de Taină, de
pe muntele Sion, este descrisă astfel: „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi îm-
preună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt
ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi
ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au în-
ceput să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi (...) Şi toţi erau ui-
miţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?” (Fapte 2, 1-13).

În Ierusalim se aflau atunci iudei din toate părţile pământului, care trăiau între ne-
amuri: parţi, mezi şi elamiţi şi cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea şi în Capa-
docia, în Pont şi în Asia, în Frigia şi în Pamfilia, în Egipt şi în părţile Libiei, romani,
aflaţi în treacăt, iudei şi prozeliţi, cretani şi arabi. Toţi aceşti oameni care vorbeau
limba locului din care veneau îi auzeau şi îi înţelegeau pe Sfinţii Apostoli despre fap-
tele minunate ale lui Dumnezeu în limba fiecărui asculător.

Chiar în acel ceas Sfântul Apostol Petru a rostit prima sa predică în faţa mulţimii,
mărturisind că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Care a venit pe pământ pentru
mântuirea oamenilor. Auzind ei cuvântul lui, au întrebat ce să facă, iar Apostolul Petru
le-a răspuns: „Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos,
spre iertarea păcatelor şi veţi primi darul Duhului Sfânt” (Fapte 2, 37-38).

La cuvântul Apostolului Petru au crezut în Hristos şi s-au botezat în ziua aceea trei
mii de oameni.

Duhul Sfânt, a treia persoană a Sfintei Treimi (dogma despre Treimea dumnezeirii
este fundamentală şi are implicaţii asupra întregii învăţături creştine), care a fost dăruit
comunităţii apostolice primare, a înzestrat Biserica cu tot ceea ce era necesar organis-
mului creştin: propovăduirea Evangheliei, Sfintele Tainele, harismele, diaconia. Exis-
tenţa istorică şi orice acţiune sacramentală a Bisericii depind acum de invocarea
Duhului Sfânt.

După ce Sfinţii Apostoli au primit Duhul Sfânt, trăgând sorţi, s-au dus în toate păr-
ţile pământului să vestească Evanghelia mântuirii şi credinţa în Iisus Hristos, începând
de la Ierusalim. Iar prin Sfinţii Apostoli, Duhul Sfânt a fost transmis în lume tuturor
celor ce cred în Hristos, prin Sfintele Taine ce se săvârşesc în Biserică de către preoţi
şi episcopi.

Semnificaţia Cincizecimii constă în aceea că de acum Duhul Sfânt pătrunde defi-
nitiv în istorie neexistând timp şi spaţiu fără prezenţa personală, venirea reală şi lu-
crarea efectivă a lui Dumnezeu.

Sfinţii Apostoli Petru și Pavel - 
prietenia adevărată în Hristos

La 29 iunie, în fiecare an, Biserica Or-
todoxă prăznuieşte pe Sfinţii Apostoli Petru
şi Pavel. Ei au fost primii apostoli ai creş-
tinismului. Petru, cu toate că era cel mai
vârstnic dintre ucenici, era un om îndoiel-
nic, nestatornic, nerăbdător şi impulsiv,
având păreri, opinii, atitudinii contradicto-
rii cu Pavel şi ceilalţi apostoli şi, chiar cu
Domnul Iisus. Petru era un om al pragma-
tismului, al acţiunii şi mai puţin al medita-
ţiei şi contemplaţiei. Pavel, cu un trecut
compromiţător, era un om al aşezării, al
păcii, al gândirii profunde, al meditaţiei, al
contemplaţiei. Apostolii Petru şi Pavel sunt
şi autori de epistole incluse de Biserică
între textele canonice ale Evangheliei,
Pavel, un număr de 14 epistole, iar Petru,
numai două epistole. Doi oameni, aparent cu firi opuse, aveau să pună bazele
unei prietenii adevărate în Hristos. Fără Iisus, nu ştiu dacă Petru şi Pavel ar fi
fost capabili de o prietenie adevărată. Hristos i-a ajutat să treacă peste toate ba-
rierele de mentalitate, de gândire, de atitudine, de contradicţii şi chiar de con-
flicte. De fapt, fără Hristos nu ştiu dacă se poate vorbi de o prietenie adevărată.
Nicidecum. Există ceva care ţine de veşnicie şi anume, nevoia de a iubi şi de a
fi iubit. Fără iubire nu se poate, iar Dumnezeu este iubire. Numai în Iisus Hristos,
viaţa capătă un sens şi prietenia obţine acel liant de legătură, de comuniune, de
înţelegere şi armonie dintre două persoane. Prietenia devine adevărată. Fără re-
nunţarea la sine, fără jertfă şi suferinţă, orice ni se pare a fi experienţă mistică
nu-i decât întâlnirea cu propriul ego şi nu cu Dumnezeul cel viu. Atunci când se
spune: “Dumnezeu este iubire” înseamnă că Sfânta Treime este iubire: Tatăl este
iubire, Fiul este iubire, Duhul Sfânt este iubire. Acesta este izvorul şi arhetipul
iubirii între îngeri şi între oameni. Izvorul care dă fără să se împuţineze, care
primeşte fără să se îmbogăţească. Un model concret, în acest sens, este prietenia
dintre Petru şi Pavel, dar şi prietenia Mântuitorului cu Sfântul Evanghelist Ioan,
prietenia dintre Dumnezeu şi om - izvorul prieteniei adevărate. De aceea, se şi
spune că prieteniile adevărate sunt veşnice. Petru şi Pavel au fost primii misio-
nari creştini, fiind aleşi de Hristos în condiţii deosebite, de aceea aceştia au şi
primit misiuni speciale. Pe de o parte, Petru era cel mai în vârstă dintre apostoli,
dar şi cel mai sensibil, mai uman decât toţi. Era o fire nestatornică de un com-
portament impulsiv, vorbea înainte de a gândi. De pildă, atunci când îi întreabă
Mântuitorul pe ucenici: cine credeţi voi că sunt Eu, Petru răspunde imediat în
numele celorlalţi: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu” ca, în cele
din urmă să fie primul care se leapădă de Hristos. Pe de altă parte, Pavel a venit
mai târziu. Dacă majoritatea apostolilor erau oameni simpli, spre exemplu, pes-
cari, Saul era un intelectual de mare calitate şi echilibrat din toate punctele de
vedere. Limba lui maternă era greaca, dar mai cunoştea ebraica, aramaica. După
efectuare studiilor în drept, el a ocupat o funcţie importantă de procuror, fiind
foarte zelos în practicarea profesiei de procuror. Iată, spre exemplu, tânărul Saul
păzea hainele lapidatorilor arhidiaconului Ştefan, în timp ce acesta era mişeleşte
omorât cu pietre de către iudei. Apoi, după cum se ştie, pe drumul Damascului,
Saul primeşte şansa schimbării definitive, devenind cel mai zelos ucenic al lui
Hristos, fiind, de departe, cel mai destoinic şi mai hotărât apărător al Evangheliei
lui Hristos. Referitor la amploarea şi măreaţa lui activitate misionară, gânditorul
creştin Petre Ţuţea spunea: „când zici Mediterana, zici Pavel şi când zici Pavel
zici Mediterana”. Misionarul Pavel ne-a lăsat principiul fundamental al creşti-
nului ortodox autentic. Legea fundamentală a credinţei creştine este iubirea
evanghelică, iar principiul fundamental al creştinului autentic este acesta: Hristos
în mine. Întreaga filosofie creştină, toată teologia şi propovăduirea credinţei
creştine, multa învăţătură şi osteneală a Sfântului Apostol Pavel se rezumă la
trei cuvinte: Hristos în mine. „Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură
nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi” (II Cor. 5, 7).

Dacă Hristos trăieşte în mine, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.
Şi astfel, toate le fac cu bună judecată, cu smerenie, cu chibzuinţă, cu îndelungă
răbdare, cu multă pace şi dragoste. Pentru că „toate le pot întru Hristos, cel care
mă întăreşte” (Filipeni 4, 13). Dacă Hristos trăieşte în mine, atunci eu dobândesc
har, înţelepciune, pricepere, ştiinţă şi lumina cunoştinţei dumnezeirii. Ce lucru
minunat mai poate fi decât acesta? Aceasta este cheia de descifrare a tuturor lu-
crurilor existenţiale cu privire la umanitate. O prietenie adevărată începe prin
cunoaştere, se adânceşte prin iubire, se dezvoltă prin ascultare între prieteni, se
încearcă prin depăşirea împreună a greutăţilor, a necazurilor şi a lipsurilor de
orice fel şi se desăvârşeşte prin împărtăşirea cu Hristos din acelaşi potir. Dacă
îl voi iubi pe Dumnezeu, aşa cum spune Hristos, cunoaşterea mea asupra Lui,
poate atinge o mare profunzime şi o mare putere. Dacă voi iubi pe fratele şi pe
aproapele meu ca pe propria mea viaţă, fără a mă separa de el în mod egoist,
atunci îl voi cunoaşte mai profund şi mai bine în toate suferinţele, gândurile şi
în toate căutările lui. Prietenia adevărată se menţine prin jertfa vie, unul pentru
celălalt. Cădem şi ne ridicăm, murim şi înviem, în fiecare zi, dar nu oricum, ci
în Hristos Domnul. Rugăciunea făcută, unul pentru altul, dar şi împreună este
primordială în prietenia adevărată, fiind una din modalităţile de jertfă vie, de-
oarece tu dedici un timp al tău pentru a te ruga. Regăsirea tainică în rugăciune
a celor doi prieteni este necesară, precum respiraţia. Rugăciunea particulară, dar
mai ales cea în comun reprezintă trăinicia prieteniei adevărate şi înveşnicirea ei
în Împaraţia lui Dumnezeu. De fapt, legătura tainică, în rugăciune, cu Dumnezeu
este singura prietenie adevărată! Aşadar, Petru şi Pavel, autorii şi apostolii cre-
dinţei creştine autentice, au fost în acelaşi timp, doi prieteni adevăraţi, doi stâlpi
de bază ai Bisericii. Interesant este faptul că fiecare dintre cei doi fraţi şi prieteni
duhovniceşti aveau câte ceva de răscumpărat: Petru avea de răscumpărat dile-
mele lui, nestatorniciile lui, dar şi lepădarea lui formală de Iisus; Pavel avea de
răscumpărat rătăcirea lui şi prigoana Bisericii lui Hristos. Petru şi Pavel, doi fii
duhovniceşti, doi fraţi în credinţă, doi prieteni adevăraţi, doi închinători ai lui
Dumnezeu în Duh şi Adevăr.

Raimond-Ovidiu Rusu, primarul comunei Becicherecu Mic, le urează La
mulți ani! tuturor locuitorilor care poartă numele Sfinților Apostoli Petru și
Pavel sau omonime ale acestora.
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Hotărârea nr. 70 din 15 mai 2020
privind aprobarea tarifelor unice și a

tarifelor distincte practicate de către
RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.
în raport cu utilizatorii serviciului de sa-
lubrizare pentru activitatea de colectare
și transport al deșeurilor municipale
desfășurată în Zona 1 a județului Timiș;

Hotărârea nr. 71 din 15 mai 2020
privind adoptarea Regulamentului

privind stabilirea procedurii și a docu-
mentelor necesare înregistrării și radierii
autovehiculelor și vehiculelor aflate în
proprietatea contribua bililor persoane
fizice și juridice de pe raza comunei Be-
cicherecu Mic;

Hotărârea nr. 72 din 15 mai 2020
privind radierea dreptului de ipotecă

al comunei Becicherecu Mic notat asu-
pra terenului intravilan înscris în CF
400872;

Hotărârea nr. 73 din 15 mai 2020
privind vânzarea în 36 de rate lunare

a terenului intravilan înscris în CF
402439, nr. cad. 402439, cu suprafața
de 870 mp către Țidrea Marinela-Ana,

Țidrea Marina-Mădălina, Basso-Țidrea
Alexandra-Ionela și Țidrea Ionuț-Paul;

Hotărârea nr. 74 din 15 mai 2020
privind vânzarea în 36 de rate lunare

a terenului intravilan înscris în CF
401422, nr. cad. 401422, cu suprafața
de 883 mp către domnul Marusanici
Ioan;

Hotărârea nr. 75 din 15 mai 2020
privind evaluarea și vânzarea directă

a imobilului – locuință și a terenului afe-
rent înscris în CF 404536 – C1 – U1 cu
suprafața utilă de 66,21 mp și teren afe-
rent în cotă de 632/1.550 mp;

Hotărârea nr. 76 din 15 mai 2020
privind evaluarea și vânzarea directă

a imobilului – locuință și a terenului afe-
rent înscris în CF 404536 – C1 – U2 cu
suprafața utilă de 96,07 mp și teren afe-
rent în cotă de 918/1.550 mp;

Hotărârea nr. 77 din 15 mai 2020
privind evaluarea şi vânzarea directă

a terenului intravilan înscris în CF
400788 cu suprafaţa de 501 mp.

DDiinn  aaggeennddaa  CCoonnssiilliiuulluuii  LLooccaall  
BBeecciicchheerreeccuu  MMiicc

În vederea prevenirii producerii
accidentelor rutiere grave, în
conținutul acestui articol vom ex-
pune atenției conducătorilor auto,
în primul rând, unele dintre cauzele
producerii accidentelor rutiere și, în
al doilea rând, infracțiunile contra
siguranței circulației pe drumurile
publice.

Principalele cauze ale producerii
accidentelor rutiere sunt: viteza, în
special neadaptată la condiţiile de
drum sau trafic, traversarea neregu-
lamentară de către pietoni, neacor-
darea de prioritate pietonilor care
traversează regulamentar, neacor-
darea de prioritate vehiculelor şi
conducerea imprudentă. 

În ceea ce priveşte conducerea sub influenţa bău-
turilor alcoolice,  aceasta nu este o cauză principală a
producerii accidentelor de circulaţie, ci una comple-
mentară.

Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei 
pe drumurile publice

Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul

neînmatriculat.
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumu-

rile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai ne-
înmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se
pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu
amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumu-
rile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu
număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedep-
seşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau ne-
înregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau în-
registrare se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la
2 ani sau cu amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui auto-
vehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe
cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au
fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat,
care nu are drept de circulaţie în România, se pedep-
seşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 335
Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

(1) Conducerea pe drumurile pu-
blice a unui autovehicul ori a unui
tramvai de către o persoană care nu
posedă permis de conducere se pe-
depseşte cu închisoarea de la unu la 5
ani.

(2) Conducerea pe drumurile pu-
blice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii per-
misului de conducere de către o per-
soană al cărei permis de conducere
este necorespunzător categoriei sau
subcategoriei din care face parte ve-
hiculul respectiv ori al cărei permis i-
a fost retras sau anulat ori căreia
exercitarea dreptului de a conduce i-
a fost suspendată sau care nu are

dreptul de a conduce autovehicule în România se pe-
depseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi per-
soana care încredinţează un vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de con-
ducere pentru conducerea pe drumurile publice unei
persoane despre care ştie că se află în una dintre si-
tuaţiile prevăzute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub in-
fluenţa alcoolului ori a unor substanţe psihoactive.

Art. 336
Conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului

sau a altor substanţe.
(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehi-

cul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii
permisului de conducere de către o persoană care, la
momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbi-
baţie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge
se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amendă.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi per-
soana, aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive,
care conduce un vehicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile pre-
văzute în alin. (1) şi alin. (2) efectuează transport pu-
blic de persoane, transport de substanţe sau produse
periculoase ori se află în procesul de instruire practică
a unor persoane pentru obţinerea permisului de con-
ducere sau în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de condu-
cere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 337
Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre

biologice.
Refuzul ori sustragerea conducătorului unui vehi-

cul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii
permisului de conducere ori a instructorului auto,
aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului au-
torităţii competente, aflat în timpul desfăşurării pro-
belor practice ale examenului pentru obţinerea
permisului de conducere, de a se supune prelevării de
mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoo-
lemiei ori a prezenţei unor substanţe psihoactive se
pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 338
Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau

ştergerea urmelor acestuia.
(1) Părăsirea locului accidentului, fără încuviinţa-

rea poliţiei sau a procurorului care efectuează cerce-
tarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului
sau de către instructorul auto, aflat în procesul de in-
struire, ori de către examinatorul autorităţii compe-
tente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale
examenului pentru obţinerea permisului de condu-
cere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedep-
seşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

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

(3) Nu constituie infracţiune părăsirea locului ac-
cidentului când:

a) în urma accidentului s-au produs doar pagube
materiale;

b) conducătorul vehiculului, în lipsa altor mijloace
de transport, transportă el însuşi persoanele rănite la
cea mai apropiată unitate sanitară în măsură să acorde
asistenţă medicală necesară şi la care a declarat datele
personale de identitate şi numărul de înmatriculare
sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate
într-un registru special, dacă se înapoiază imediat la
locul accidentului;

c) conducătorul autovehiculului cu regim de circu-
laţie prioritară anunţă de îndată poliţia, iar după ter-
minarea misiunii se prezintă la sediul unităţii de
poliţie pe a cărei rază de competenţă s-a produs acci-
dentul, în vederea întocmirii documentelor de consta-
tare;

d) victima părăseşte locul faptei, iar conducătorul
de vehicul anunţă imediat evenimentul la cea mai
apropiată unitate de poliţie.

AS Alin CÎRNARIU

SSttoopp  aacccciiddeenntteelloorr  rruuttiieerree,,  vviiaaţţaa  aarree  pprriioorriittaattee!!

Stimaţi cetăţeni,
Operatorul local al serviciului de apă și ca-

nalizare AQUATORONTAL SRL vă anunță
că începând cu data de 01.07.2020 se va mo-
difica tariful de distribuție a apei pe raza co-
munei Becicherecu Mic. Noul tarif este 2,15
lei/mc fără TVA (2,343 lei/mc TVA inclus) și
este mai mic față de tariful precedent de 2,43
lei/mc fără TVA (2,65 lei/mc TVA inclus).

Noul tarif a fost avizat de ANRSC și de
către cele două consilii locale ale comunelor
Becicherecu Mic și Dudeștii Noi și aprobat de
către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
TORONTAL. Toți utilizatorii au fost notificați
cu privire la noile tarife.

Pe lângă modificarea tarifului serviciului,
cele două consilii locale au avizat o serie de
tarife pentru documentațiile de branșare, res-
pectiv racordare la serviciul de alimentare cu
apă și canalizare. Aceste tarife au fost comu-
nicate prin aceeași notificare prin care s-au
anunțat noile tarife la serviciul de alimentare
cu apă.

De asemenea, începând cu 01.07.2020 ope-
ratorul AQUATORONTAL va proceda la re-
cuperarea datoriilor restante care sunt mai
vechi de 45 de zile și va debranșa utilizatorii
care nu vor achita facturile restante.

În urma discuțiilor cu autoritățile publice
locale, această măsură a recuperării
restanțelor și debranșarea utilizatorilor de la
serviciul de alimentare cu apă a fost amânată
pe toată durata stării de urgență și pentru pri-
mele 45 de zile din starea de alertă deoarece
am considerat că utilizatorii au nevoie de acest
serviciu de bază chiar dacă nu și-au achitat
restanțele deoarece au existat alte priorități pe
durata stării de urgență și a stării de alertă. 

În situația în care utilizatorii vor fi
debranșați, reluarea serviciului se poate face
doar după plata integrală a facturilor restante
și după plata tarifului de rebranșare (106,20
lei TVA inclus), motiv pentru care este indicat
să nu ajungem la această măsură care va ge-
nera și un cost suplimentar pentru utilizator.

Rebranșarea la sistem fără acordul opera-
torului constituie faptă penală (rupere de sigi-
liu + furt în formă continuă) și facem apel la
dumnevoastră să nu recurgeți la asemenea
fapte care sunt sancționate de legea penală.

În ceea ce privește racordarea la sistemul
de canalizare care este în curs de execuție, vă
anunțăm că în momentul recepției rețelei și
punerii acesteia în funcțiune operatorul
AQUATORONTAL va înștiința utilizatorii
care se pot racorda pentru a face demersurile
de racordare și pentru a întocmi dosarul de ra-
cordare.
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Cea mai răspândită dintre speciile
de buruieni aparținând genului Am-
brosia o reprezintă specia Ambrosia
artemisiifolia, cunoscută sub denumi-
rea populară de iarba de paragină,
iarba pârloagelor sau floarea pustei, în
funcție de zonă.

Din punct de vedere morfologic și
al plasticității ecologice, Ambrosia ar-
temisiifolia este o plantă anuală, răs-
pândită în toată Europa, cu areale
invazive concentrate, în special, în
partea centrală a acesteia.

Ambrosia artemisiifolia este o
plantă cu talia semiînaltă de 50 -100
cm înălțime, uneori chiar mai înaltă la
maturitate, cu rădăcina pivotantă
foarte dezvoltată, de 1,2 – 1,5 metri. Toată
planta este păroasă cu tulpina puternic ramifi-
cată, având aspect de tufă și diametru mare la
bază.

Frunzele sunt penat-sectate, alungite și
ascuțite la vârf, lobate, având pețiolurile cu aripi
de culoare gri-verde, argintie dinspre partea su-
perioară spre partea inferioară. Frunzele sunt
dispuse opus la baza tulpinii și alterne pe partea
superioară și pe ramificații.

Florile, purtătoare de polen, formează
inflorescențe situate în vârful ramurilor, având
forma alungită și compactă asemănătoare unui
spic. În figurile 4 -7 este prezentată buruiana în
faza de maturitate, când se formează
inflorescențele care produc polen.

Polenizarea este realizată cu ajutorul vântului
prin răspândirea grăunciorilor de polen. O sin-
gură plantă matură poate elibera în atmosferă
câteva miliarde de grăunciori de polen și până
la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile
germinative până la 40 de ani. Planta atinge pe-
rioada de maximă polenizare în lunile august-
septembrie şi se întinde până la sfârșitul lui
octombrie.

Fructul este o achenă acoperită cu spini, de
formă ovoidă, care conține o singură sămânță
mică de culoare maron și cu un vârf în formă de
săgeată. Planta se înmulţește prin semințe, care
pot rezista în pământ mai bine de un sezon de
vegetație până să germineze, ceea ce explică, de
ce în unii ani planta se înmulțește extrem de
mult, în populații compacte și răsare eșalonat.

Semințele răspândite de vânt germinează pri-
măvara, plantele crescând odată cu majoritatea
buruienilor, iar pe parcurs ambrozia le
depășește, devenind dominantă până la jumăta-
tea lunii iulie, când dezvoltă învelișul floral.

Este rezistentă la secetă și arșiță, fapt ce a de-
terminat ca în ultimii ani secetoși buruiana să
aibe condiții favorabile să se dezvolte foarte
rapid și să cuprindă areale întregi.

Perioada de vegetație se încheie odată cu pri-
mele brume și înghețuri din luna decembrie.

Unde poate fi întâlnită/răspândită?
Ambrozia este una dintre cele mai invazive

plante existente pe teritoriul ţării noastre, fiind
extrem de adaptabilă la condiţiile pedoclimatice.

În România, ambrozia este răspândită în
aproape toate zonele (cu excepția zonei dealuri-
lor înalte și a zonei montane), preferând solurile
nisipoase, mai puțin fertile, ușor alcaline.

Crește spontan pe terenurile lăsate pârloagă,
în principal de-a lungul căilor ferate, a drumu-
rilor, pe marginea apelor curgătoare, a lacurilor,
pe marginea pădurilor, în apropierea dărâmătu-
rilor, respectiv pe terenurile lipsite de vegetație
și prost întreținute, dar și în grădini și parcuri
neîngrijite, pe șantierele de construcții, în zone
unde s-a depozitat pământ excavat, în culturile
de cereale şi de florea-soarelui, producând pa-
gube semnificative de recoltă.

Când elimină polenul și devine periculoasă
pentru sănătatea omului?

Buruiana ambrozia produce mari cantități de
polen începând de la mijlocul lunii iulie, în

funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie
spre finalul lunii septembrie. În verile căldu-
roase, polenul este răspândit de vânt la distanțe
foarte mari, cu precădere în verile secetoase.

Cum poate fi combătută/distrusă buruiana
ambrozia?

În majoritatea cazurilor buruiana este răspân-
dită și ocupă spații/vetre compacte. Ca urmare,
cele mai bune rezultate se pot obține prin cosirea
manuală a acestor vetre sau prin folosirea dife-
ritelor echipamente mecanice de tuns iarba, în
special pe alineamentele căilor ferate, a drumu-
rilor și pe marginea parcelelor.

Atunci când buruiana este răspândită în inte-
riorul tarlalelor/solelor agricole, în special în in-
teriorul unor crovuri, stufărișuri, denivelări etc.,
distrugerea se poate face prin aplicarea unor lu-
crări de discuit, grăpat sau prin folosirea unor
cositori mecanice.

Când buruiana este răspândită pe suprafețe
mai mari se pot aplica erbicide, după caz, înce-
pând de primăvara devreme când buruiana are
10 - 15 cm și poate fi recunoscută cu ușurință.

În vederea stabilirii tipului de erbicid și a
dozei, proprietarii/deținătorii/administratorii de
terenuri pot apela la specialiștii direcțiilor pentru
agricultură județene pentru a primi informații
detaliate sau după caz la specialiști din cadrul
primăriilor.

În cazul existenței unor focare izolate, buru-
iana poate fi smulsă relativ ușor folosind mănuși
de protecție pentru evitarea iritațiilor, distrusă
cu sapa sau prin secerare.

Pentru ca lucrările de combatere să fie cât mai
eficiente, cositul mecanic sau manual trebuie
efectuat cât mai aproape de suprafața solului în
vederea distrugerii tuturor ramificațiilor care
pornesc din tulpina principală. În caz contrar, se
distruge doar tulpina principală iar restul
ramificațiilor se dezvoltă, înfloresc și produc în
continuare polen.

Se recomandă cositul repetat de 2-3 ori pe an.
Lucrările de combatere se repetă în fiecare an

până la eradicarea completă a buruienii.
Potrivit Legii nr. 62/2018 privind combaterea

buruienii ambrozia orice persoană care deține
un teren în România va fi obligată să ia măsuri
pentru a distruge ambrozia, o buruiană ce crește
de obicei pe marginea drumurilor, pe ogoare sau
pe terenurile lăsate în paragină.

În cazul în care proprietarii de terenuri nu se
vor conforma, ei pot primi amenzi ce pot ajunge
până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și
până la 20.000 de lei pentru firme.

Totuși, aceste amenzi se vor aplica doar după
o avertizare inițială a autorităților, informează
avocatnet.ro. Persoanele fizice și firmele vor tre-
bui să desfășoare anual, până la data de 30 iunie,
lucrări de întreținere a terenurilor precum cosi-
rea, smulgerea sau erbicidarea ambroziei. Dacă
această obligație va fi neglijată, autoritățile vor
da mai întâi o sancțiune sub formă de avertis-
ment.

Apoi, ignorarea avertismentului va putea
duce la aplicarea unei amenzi între 750 și 5.000
de lei, în cazul persoanelor fizice, sau între
5.000 și 20.000 de lei, în cazul firmelor.

Buruiana ambrozia - planta care 
îţi poate produce alergii

Condiţii prevăzute de lege
pentru arderea vegetaţiei 

uscate, riscuri de incendiu şi
măsurile care se impun în
scopul înlăturării acestora

Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în această
perioadă se înregistrează cel mai mare număr de arderi ne-
controlate ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor
de vegetaţia uscată.

Tot din cauza arderilor necontrolate a vegetaţiei uscate,
în anii anteriori au fost înregistrate mai multe situaţii în care
flăcările s-au extins necontrolat, pe suprafeţe mult mai mari,
fiind afectate case de locuit, anexe gospodăreşti şi/sau fon-
duri forestiere. 

Pentru evitarea producerii incendiilor cauzate de acţiuni
de ardere a vegetaţiei uscate, a miriştilor, a gunoaielor, a
deşeurilor şi a altor materiale combustibile, cetățenii trebuie
să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a in-
cendiilor:

1. Aceste activităţi nu vor fi efectuate pe timp de vânt, în
perioadă de caniculă şi secetă sau la lăsarea întunericului;

2. Supravegherea în permanenţă a focului până la stinge-
rea completă a acestuia;

3. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă
pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curen-
ţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;

4. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a
unor unelte (lopeţi, măturoaie etc.) pentru cazul în care focul
scapă de sub control;

5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate, a resturilor ve-
getale, a gunoaielor, a deşeurilor şi a altor materiale com-
bustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedi-
carea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supra-
vegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului
după terminarea activităţii;

6. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum
10 m faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite
de lemn, furaje, garduri de lemn etc.) şi la 40 m faţă de lo-
curile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile;

7. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, a deşeurilor
şi a miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru
cu foc deschis, după ce a fost informat în prealabil serviciul
voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permisului se
face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest
sens (conf. art. 99 din OMAI 163/2007).
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Deportările în Bărăgan au fost o acțiune între-
prinsă în anii 1950 de regimul comunist din Româ-
nia, care a început prin relocarea forțată în Câmpia
Bărăganului a populației dintr-o rază de aproximativ
25 de kilometri de granița cu Iugoslavia, din județele
Timiș, Caraș Severin și Mehedinți, în urma conflic-
tului izbucnit între Stalin și liderul comunist de la
Belgrad, Iosip Broz Tito și, odată efectuat acest
„transfer de amploare de dislocare”, a continuat prin
condamnarea la muncă silnică a cetățenilor socotiți
de regim ca fiind „nesiguri” sau „dușmani”.

Primul val de deportați provenea din spațiul de-a
lungul frontierei iugoslave, care se întindea între sa-
tele Beba Veche (județul Timiș) și Gruia (județul
Mehedinți), acoperind un număr de 203 localități.
Au fost deportate și persoane de pe insula Ada Kaleh.
În 1956 deportații din primul val au fost autorizați
să se întoarcă pe meleagurile lor natale, dar nu și-au
mai putut recăpăta casele.

Printre cei care au suferit ororile Bărăganului s-
au aflat și numeroși locuitori ai comunei Becicherecu
Mic, marea lor majoritate fruntași ai satului. Lor, la
trecerea a 69 de ani de la acel odios moment din is-
toria României, le dedicăm rândurile care urmează,
ca aducere aminte a prigoanei pe care au suferit-o.

Premise
În contextul încordării relațiilor dintre România și

Iugoslavia, exclusă în 1948 din Cominform, granița
dintre cele două țări a devenit o zonă sensibilă pentru
guvernul comunist de la București. Etniile prezente
aici, în special în Banat, erau considerate drept „ele-
mente cu un factor ridicat de risc”. Urmând modelul
sovietic, a fost emis H.C.M. nr. 1.154 din 26 octom-
brie 1950, modificat prin H.C.M. nr. 344 din 15 mar-
tie 1951, care reglementa parțial problema stabilirii
domiciliului obligatoriu pentru unele categorii de per-
soane, autorizându-se în acest sens Ministerul Aface-
rilor Interne. În document se prevedea că: Ministerul
de Interne va putea, pe cale de decizie, să dispună
mutarea din centrele aglomerate a oricăror persoane
care nu-și justifică prezența în acele centre, precum
și mutarea din orice localitate a celor care, prin ma-
nifestările față de poporul muncitor, dăunează con-
struirii socialismului în Republica Populară Română.
Celor în cauză li se va putea stabili domiciliul obli-
gator în orice localitate.

Această Hotărâre a Consiliului de Miniștri a creat
cadrul prielnic desfășurării acțiunilor de deportare
plănuite anterior. Aceasta urma să fie a doua mare de-
portare din istoria contemporană a României, după
deportările din ianuarie 1945 când peste 70.000 de
persoane, în special etnici germani, au fost deportați
în Uniunea Sovietică. Spre deosebire de prima depor-
tare, de această data s-a ales ca destinație stepa Bără-
ganului, o zonă subdezvoltată și foarte puțin populată.
Din acest punct de vedere operațiunea coincidea cu
o acțiune de colonizare a regiunii.

Planurile urmăreau, după cum s-a descoperit ulte-
rior într-un document redactat în 1956 la Timișoara,
„igienizarea Banatului” urmărea, în primul rând,
curățarea etnică a germanilor, sârbilor, aromânilor. În
al doilea rând se urmărea îndepărtarea a mai multor

categorii sociale considerate periculoase de
comuniști. Au fost vizați marii fermieri, marii pro-
prietari de pământ, industriași, hangii sau deținători
de restaurante, refugiați basarabeni (2.998 de familii,
adică 8.477 de persoane) sau macedoneni, foști
membri în forțele armate germane, cetățeni străini,
rude ale refugiaților, simpatizanți ai lui Tito, persoane
care colaboraseră în război cu inamicul, cadre mili-
tare, oficialități demise, rude ale contra-
revoluționarilor și toți care i-au sprijinit, activiști
politici și pentru drepturile cetățenești, foști oameni
de afaceri cu legături în Occident, lideri ai grupării
etnicilor germani.

Cronologia evenimentelor
În noaptea de 17-18 iunie 1951, de Rusalii, a fost

pusă în mișcare cea mai amplă acțiune de deportare
din istoria contemporană a României, după deporta-
rea germanilor din România în Uniunea Sovietică, în-
treprinsă în ianuarie 1945. Un număr de 12.791 de
familii, respectiv 40.320 de persoane, din 258 de
localități situate în apropierea frontierei cu Iugosla-
via, în actualele județe Timiș, Caraș Severin și
Mehedinți, au fost ridicate din căminele lor și depor-
tate în Bărăgan. Au fost duși români, germani, sârbi,
bulgari, refugiați din Basarabia și Nordul Bucovinei,
aromâni.

Oamenii, inclusiv femei gravide, bătrâni, bolnavi,
copii mici, au fost îmbarcați în vagoane de vite și duși
în Câmpia Bărăganului. După un drum cu trenul, care
a durat două săptămâni, au fost debarcați în Bărăgan,
pe câmpul liber, departe de orice altă așezare ome-
nească, și li s-a ordonat să-și ridice case. Terenul fu-
sese parcelat cu plugul și fiecare parcelă avea un țăruș
cu placă cu număr de casă. Astfel, în vara și toamna
anului 1951, în regiunile Ialomița și Galați, au luat
ființă 18 localități noi (prevăzute în anexa H.C.M. nr.
337/1954), care erau, în ordine alfabetică: Brateș,

Bumbăcari, Dâlga, Dropia, Ezerul, Fundata, Lătești,
Măzăreni, Movila Gâldăului, Olaru, Pelican, Răchi-
toasa, Rubla, Salcâmi, Schei, Valea Viilor, Viișoara și
Zagna (în raioanele Călărași, Brăila, Călmățui, Galați,
Slobozia, Lehliu și Fetești).

Conform studiului „Deportații în Bărăgan 1951-
1956”, au fost vizate un total de 40.320 de persoane,
clasificate de regimul comunist astfel: 19.034 chia-
buri și cârciumari; 8.447 basarabeni; 3.557 macedo-
nieni; 2.344 persoane care colaboraseră cu armata
germană în timpul războiului; 1.330 cetățeni străini;
1.218 persoane cu rude care fugiseră în străinătate;
1.054 titoiști; 731 dușmani ai regimului socialist; 590
persoane care trăiau în afara zonei de frontieră; 367
persoane care ajutaseră rezistența anticomunistă; 341
criminali deținuți; 257 germani; 162 foști moșieri și
industriași.

Un HCM din 7 decembrie 1955 a dispus eliberarea
și întoarcerea deportaților. Se presupune că acest
lucru s-ar fi datorat primirii României în ONU, Ro-
mânia, mai bine zis “Republica Populară Română”,
fiind astfel obligată să respecte, cel puțin formal,
drepturile omului. Cei mai mulți deportați s-au întors
în Banat în cursul anului 1956.

În perioada 1951-1956, cât a durat domiciliul forțat
în Bărăgan, au murit peste 1.700 de oameni, dintre
care 174 de copii.

În 1956, după eliberarea deportaților, aceste co-
mune au devenit „domicilii obligatorii“ pentru
deținuții politici „recalcitranți“, care își executaseră
anii de condamnare și erau trimiși aici pentru „supli-
ment de pedeapsă“. Hotărârea Consiliului de Miniștri
nr. 237 din 12 februarie 1957, dată în completarea
H.C.M. nr. 337/1954, preciza că Ministerul Afacerilor
Interne poate stabili domiciliu obligatoriu și celor
care prin fapte sau manifestări încearcă să primejdu-
iască regimul de democrație populară. În 1964, după
grațierea generală, casele au fost demolate, pământul
a fost arat și, astfel, urmele fărădelegilor au fost
șterse.

RUSALII ’51 – 69 DE ANI DE LA
DEPORTĂRILE ÎN BĂRĂGAN
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Oricât de frumoase și atractive sunt grădinile de-
corative, în cele din urmă, tot grădinile de legume
sunt mai apreciate și sunt mai practice. Este deja luna
lui cuptor. Așadar, ce mai poți planta în luna iunie
pentru o recoltă bogată peste vară, chiar toamnă?

Grădina de legume din gospodărie oferă o îndelet-
nicire constantă, benefică organismului atunci când
este făcută cum și când trebuie. De altfel, de plantele
din propria grădină poți fi sigur că sunt naturale. Iată,
mai jos, o listă cu cele mai populare legume pe care
le poți planta în luna iunie, cât vremea este mai prie-
tenoasă.

Cele mai populare plante pe care 
le poţi planta în luna iunie

VARZA
Răsadurile de

varză se pot planta
atunci când prezintă
deja 5-6 frunze sănă-
toase. Soiurile de
toamnă sau varza
roșie se plantează
acum. Recoltarea se
va face între lunile
august și octombrie, în funcție de vreme.

MORCOVUL
Morcovii preferă

un sol drenat, fără
pietre și fără gunoi
de grajd, căci acesta
le arde rădăcina.
După ce plantele
răsar este necesară o
rărire a acestora,
păstrând o distanță
de aproximativ 3 cm

între ele. Recoltarea are loc între iunie și august,
funcție de perioada când a fost plantat.

RIDICHIA
Creșterea ridichilor este ușoară și rapidă. Ele ne-

cesită spațiu puțin, dar multă apă. Nu suportă seceta
sau temperaturile foarte înalte. Recoltarea se face

între lunile august și septembrie.

MAZĂREA
Mazărea preferă

un sol afânat, fără
gunoi de grajd. Iar
pentru a avea ma-
zăre în toamnă, ea
trebuie semănată
acum. Recoltarea se
face începând cu
luna septembrie.

SFECLA ROȘIE
Poate fi semănată

și primăvara, în pri-
mele zile ale lui
Aprilie, dar și vara
până la mijlocul lunii
Iunie. Poate fi recol-
tată din iunie până în
septembrie, depin-
zând de momentul
semănării.  

SALATA VERDE
Salata verde se

poate sădi direct în
pământ sau în
răsadnițe. Se scoate
afară după 4-6 săp-
tămâni. Recoltarea
se face între lunile
august și septem-
brie.

CASTRAVEȚI
Preferă solurile ni-

sipoase, ușoare. Este
o plantă cu necesități
mari de apă. Poate fi
udată dimineața până
la amiază, deoarece
udatul seara pro-
voacă dezvoltarea
bolilor.

ANDIVE
La andive este im-

portant prășitul în
momentul în care
acestea au 3-4
frunze. Iar răritul
este cea mai migă-
loasă acțiune, lă-
sându-se o distanță
de aproximativ 10-
15 cm între ele. Recoltarea se face toamna.

GULII
Sunt plante puțin

pretențioase la căl-
dură, dar cu cerințe
mari de lumină.
Plantate în luna iunie
înseamnă o recoltă
târzie de gulii și este
obligatorie irigarea
prin picurare.

MĂRAR
Mărarul este o plantă rezistentă la temperaturi scă-

zute, cu preferință pentru locurile însorite. Semănatul
se face la o distanță de 20 cm unele de altele.

Dacă nu ați apucat până acum, mai puteți planta în
luna iunie roșiile, ardeii și vinetele.

Ce altceva mai poţi face în grădină 
în luna iunie?

Folosește succesiv parcelele eliberate de ceapa
verde și spanac.

Poți prăși, plivi sau rări răsadurile și plantele;
se udă zarzavaturile și se combat bolile și dăună-
torii la legume.

Poți face funii din ceapa și usturoiul recoltat.
Îngrijește solul, acolo unde este cazul și numai

în zilele cu cer acoperit sau seara, cu compost.
Luptă împotriva dăunătorilor, dar nu cu

substanțe chimice ce pot ataca plantele și solul.

Ce poţi planta în luna iunie în grădină
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În ultima vreme au plecat dintre noi

Rentea Ioan (72 de ani)
Pizmaș Aurel (70 de ani)

Kohaida Daniela-Liliana (53 de ani)
Glujdea Nelu (50 de ani)

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

Orar de funcţionare al 
Primăriei Becicherecu Mic

Luni: 8-16
Program cu publicul: 8-14

Marţi: 8-17
Program cu publicul: 8-12

15-17
Miercuri: 8-16

Program cu publicul: 8-14
Joi: 8-17

Program cu publicul: 8-12
15-17

Vineri: 8-14
Program cu publicul: 8-12

Adresa: str. Calea Banatului nr. 9
Telefon: 0256-378.501

Programul cu publicul al 
Biroului taxe şi impozite

Luni, miercuri, vineri: 8-12
Marţi, joi: 12-17

Talon pentru anunţ gratuit
Textul anunţului:........................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ziarul “Pescăreţul Mic” vine în sprijinul persoanelor fizice din comuna Becicherecu
Mic, printr-o rubrică de mică publicitate. Pentru ca anunţul dumneavoastră să apară
în ziar nu trebuie decât să completaţi acest talon şi să-l depuneţi în cutia poştală special 
amplasată la sediul Primăriei comunei Becicherecu Mic.

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

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

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

Semnătura
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Mica publicitate
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 vop-
sitorie, 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 tele-
fon 0723-321.452.

Caut persoane între 18-65 de ani pen-
tru încadrare ca agent de securitate în lo-
calitatea Biled (Siloz). Informații la
telefon: 0756-199.029.

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 domi-
ciliul clientului. Telefon 0742-373.745.

Vând bicicletă medicală performantă.
Telefon: 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.

Fitofarmacia S.C. AGRO
HEALTH A.V. S.R.L. pe str. Bisericii
Românești, nr. 45 (în apropierea 
Bisericii Ortodoxe) comercializează
concentrat păsări/purcei/iepuri/miei, pui
găină/ra ță/curcă/gâscă, îngră șăminte, 
insecticide, erbicide, fungicide, 
trata mente semințe, semințe legume și
flori, cereale, folie solar și tip agril,
instalații de irigat, unelte agricole etc.

Prin specialist drd. ing. 
Vasile Andraș-Sauca, fitofarmacia oferă

consul tanță agricolă și plan de tratamente. 
NOU: Livrări la domiciliu zilnic, după ora 17. Comandă telefonic. Transport

gratuit.
Orar: luni – sâmbătă 9-17. Telefon 0721 95 77 26.

Starea civilă

SC AGROMM RO SRL angajează OPERATORI
PRODUCȚIE

Responsabilități: asigurarea activității de injectare a pieselor din cauciuc, debavurare,
control și ambalare în cadrul liniilor productive.

Cerințe:
- îndemânare și atenție la detalii;
- responsabilitate, seriozitate, punctualitate;
- disponibilitatea de a lucra în trei schimburi.
Oferim:
- salariu de încadrare la angajare - 2.251 lei brut;
- tichete de masă de 15 lei/tichet;
- bonus lunar de performanță până la 700 lei brut;
- spor de noapte de 25%;
- ore suplimentare plătite dublu;
- creștere salarială după șase luni de la angajare;
- prime de Paști, Crăciun, vacanță;
- premiu de vechime și zile suplimentare de concediu de odihnă;
- asigurare medicală privată;
- transport gratuit.
Așteptăm CV-urile pe adresa de mail raluca.vatrai@argomm.ro sau la sediul firmei

din Timișoara, Calea Aradului DN 69 km 7,7, telefon: 0256-312.038.

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

Anunț de interes public
Cetățenii comunei Becicherecu Mic care au un deces în familie, produs

în afara localității, sau care se căsătoresc ori li se nasc copii în afara
localității sunt rugați să anunțe acest lucru la secretariatul Primăriei co-
munei Becicherecu Mic. 

Ei trebuie să prezinte acte doveditoare (certificat de deces, certificat de
căsătorie, certificat de nașetere) în sensul celor de mai sus, pentru a fi luați
în evidențele de stare civilă locale.
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Ion şi Gheorghe la bar.
Dintr-o dată, Ion îi trage lui Gheor-

ghe o palmă.
Acesta cugetă o ţâră şi zice:
- Ioane, mă, tu ai glumit sau ai dat în

serios?
- Am dat în serios.
- Apăi aşe, mă, că mie nu îmi plac

astfel de glume.

Badea Gheorghe din Ardeal se-
ntoarce din vizită din America.

Prietenii, toţi în jurul lui, la crâşmă,
curioşi:

- Cum e, bade, în America? Fain, nu?
ARDELEANUL: No, e fain, e ca aici

la noi.
- No zi, bade, păi cum: zgârie nori,

autostrăzi, maşini faine, Dallas, New
York, democraţie, Pamela Anderson.
Cum poţi să zici că e ca la noi, bade
Gheo?

ARDELEANUL: Aşa e cum îţi zic,
în America e ca la noi: ai bani, trăieşti
bine! N-ai bani, vii la crâşmă.

BancuriIntegrame: Infinitului

A fost descoperită o urmă
de dinozaur care ar putea
fi cea mai mare din lume
Oamenii de ştiinţă au desco-

perit într-o regiune izolată de
coastă, în nord-vestul Austra-
liei, o urmă de dinozaur cu lun-
gimea de aproape 170 de
centimetri, care ar putea fi cea
mai mare amprentă de acest tip
din lume, informează Reuters
citat de News.ro.

Amprenta a fost lăsată de un
sauropod uriaş şi se numără
printre cele 21 de tipuri diferite
de urme de dinozauri descope-
rite în Peninsula Dampier din
statul Western Australia, la o
distanţă de aproximativ 130 de
kilometri faţă de staţiunea esti-
vală Broome.

„Sunt mai mari decât orice
altceva ce a fost descoperit în
oricare altă zonă din lume”, a
spus Steve Salisbury, coordo-
natorul acestui studiu, realizat
de cercetătorii de la University
of Queensland şi de la James Cook University.

Sauropozii erau dinozauri erbivori cu gâturi şi cozi foarte lungi, picioare puternice şi trupuri
impunătoare. Urme de sauropod, ce aveau o lungime de 120 de centimetri, au fost descoperite
în Germania în 2015.

Rocile în care au fost descoperite amprentele din Peninsula Dampier datează din urmă cu
127 milioane - 144 milioane de ani, fiind mai vechi decât fosilele de dinozauri găsite în Aus-
tralia, a precizat profesorul Steve Salisbury.

„Cele mai multe dintre fosilele noastre de dinozauri provin de pe coasta de est sau din estul
Australiei, iar ele datează din urmă cu 90 milioane - 115 milioane de ani”, a adăugat coordo-
natorul studiului.

Cercetătorii australieni au găsit în aceeaşi regiune urmele lăsate de alte şase specii de dino-
zauri carnivori şi primele fosile ale unui stegozaur cu platoşă.

Studiul a fost demarat la iniţiativa comunităţii aborigene Goolarabooloo, ai cărei membri
cunoşteau de multe generaţii acele amprente, localizate în James Price Point, şi se temeau că
ele vor fi distruse după ce zona a fost aleasă ca un sit potenţial pentru proiectul unei conducte
de gaze lichefiate.

Oamenii de ştiinţă au folosit drone şi alte vehicule aeriene pentru a fotografia urmele de di-
nozauri din Peninsula Dampier, renumită pentru terenul ei accidentat, maree puternice şi con-
diţii meteorologice dificile.

„A fost dificil, deoarece rocile în care au fost descoperite urmele se află în zona tidală. Ur-
mele se află sub apă timp de jumătate de zi, iar mareele zilnice pot să atingă înălţimi de până
la 10 metri”, a explicat coordonatorul studiului.

Cel mai vechi ou din Antarctica,
mare cât o minge de rugby, 

a fost depus de o imensă
reptilă marină

 Un ou fosil descoperit în Antarctica, cu o formă și o mărime ca a
unei mingi de rugby, este „opera” unei imense reptile marine contem-
porană tiranosaurului, potrivit unui studiu publicat în revista Nature,
citează AFP.

O analiză condusă de cercetătorii de la Universitatea Texas din Aus-
tin a descoperit că fosila este un ou gigant, cu coajă moale, de acum
aproximativ 66 de milioane de ani. Oul, cu dimensiuni aproximative
de 18 și 28 de cm, este cel mai mare ou cu coajă moale descoperit
vreodată și cel de-al doilea cel mai mare ou de orice animal cunoscut.

Specimenul este primul ou fosil găsit în Antarctica și împinge li-
mitele modului în care oamenii de știință au crezut că ouăle cu coajă
moale ar putea fi depuse. Pe lângă dimensiunea sa uluitoare, oamenii
de știință cred că oul a fost depus de o reptilă marină uriașă, cum ar fi
un mosasaur - o descoperire care contestă ideea predominantă că astfel

de creaturi nu depun ouă.
Cu o vechime de 66 de milioane de ani, oul s-a bucurat imediat de

mai multe titluri: primul ou fosil descoperit în Antarctica, cel mai mare
ou cu coajă moale, al doilea cel mai mare ou descoperit vreodată (după
cel al păsării elefant din Madagascar) ...

Dar recunoașterea sa nu a venit până târziu: de la descoperirea sa
din 2011, fosila aștepta pe rafturile Muzeului de Istorie Naturală din
Chile, forma sa de „balon dezumflat” făcîndu-i pe cercetătorii sceptici.
Ba chiar a fost supranumit „The Thing” cu referire la filmul lui John
Carpenter.

Obiectul misterios a ieșit în cele din urmă din anonimat după vizita
la muzeu în 2018 a unui paleontolog american, Julia Clarke, coautor
al studiului.

„I-am arătat-o   și după câteva minute, Julia mi-a spus că poate fi un
ou cu coajă moale!”, a declarat David Rubilar-Rogers, unul dintre des-
coperitorii fosilelor.

„Acest ou are o coajă moale, adică coaja sa nu este foarte minera-
lizată și foarte flexibilă. Este un tip depus acum doar de șopârle și
șerpi”, explică pentru AFP Lucas Legendre de la Universitatea din
Texas, de asemenea coautor al studiului.


