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Dragi locuitori ai comunei 
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Cu voia bunului Dumnezeu am ajuns, iată, şi în acest an
în preajma Sfintei Sărbători a Învierii Domnului şi Mântui-
torului nostru Iisus Hristos. E o perioadă încărcată de sem-
nificaţii, toate strâns legate de cea mai mare sărbătoare a
lumii creştine. Paştile reprezintă cel mai înălţător moment
pentru toţi cei care cred în Învierea lui Iisus Hristos.

Ne pregătim îndelung pentru această sărbătoare şi ne bu-
curăm, an de an, de vestea venită de la Ierusalim. Şi în acest
an traversăm o perioadă dificilă. Pandemia nu a trecut şi încă
suntem nevoiţi să trăim făcând faţă diferitelor interdicţii.
Tocmai de aceea trebuie să fim în continuare responsabili şi
să respectăm măsurile impuse de autorităţi. Vă mulţumesc,
tuturor locuitorilor din comuna Becicherecu Mic, pentru

modul responsabil în care aţi înţeles pericolul pe care acest virus îl reprezintă pentru
sănătatea noastră şi aţi respectat măsurile de prevenire a răspândirii lui.

Iată că această responsabilitate a dat roade şi în acest an putem să mergem la sfintele
noastre biserici pentru a primi Lumina Învierii şi Sfintele Paşti. Fac şi eu apel, din acest
colţ de pagină a ziarului local, la fiecare dintre credincioşii care se vor afla în noaptea
Învierii la sfintele lăcaşuri de cult, să respecte măsurile de prevenire, să poarte mască
şi să păstreze distanţarea fizică.

Prilejul cu care mă adresez dumneavoastră prin intermediul ziarului „Pescăreţul Mic”
este unul solemn, de aceea nu voi insista acum cu probleme de ordin administrativ. Vă
asigur, însă, că în ciuda perioadei dificile pe care o traversăm nu am încetat să muncim
pentru dezvoltarea în continuare a localităţii noastre. Unele proiecte s-au încheiat, altele
continuă şi o altă parte dintre ele sunt pe cale de a demara. Despre toate acestea vom
mai avea prilejuri să vorbim.

Vreau să vă transmit, cu prilejul Sfintelor Paşti, gândurile mele cele mai alese, îm-
preună cu urări de sănătate, fericire şi prosperitate. Să aveţi parte de Sărbători luminate,
pe care să le petreceţi alături de cei dragi.

Hristos a înviat!

Raimond-Ovidiu RUSU, primarul comunei Becicherecu Mic

Hristos a-nviat
Se aşternuse piatra pe proaspătul mormânt

Şi noaptea coborâse, acoperind cetatea.
Se liniştise neamul vânzării. Pe pământ
Era o taină mare... minune-apropiată.

Au stat tăcuţi de pază cei doi ostaşi străjeri
Ne-atinşi de măreţia adîncurilor 3rii,

Nepresimţind venirea minunii celei mari
Ce-avea să schimbe faţa şi rostul omenirii.

Şi iată miezul nopţii, de stele-mpodobit:
Un tunet lung s-aude, pământu-n el vuieşte.
Adânci puteri îl mişcă, izbindu-l. Zguduit

Mormântul se deschide: scriptura se împlineşte.

Lumini lucesc la gura mormântului deschis,
Întunecimea piere o clipă-n toată 3rea...
Hristos învie!... Paznici, să 3e vouă vis,

Lumina vă orbeşte, v-a înlemnit uimirea!

Lumina - din lumina cerescului cuprins
Luceşte-acum pe chipu-i. Îl ‘nalţă biruinţa.
Şi. lepădând pământul, îi lasă foc nestins
Pe calea mântuirii: nădejdea şi credinţa.

Cu moartea Sa, pe cruce murind nevinovat,
Ne-a dat El nouă pildă a marei jert3 de Sine,

Cu moartea Sa pe moarte călcând a înviat
Spre învierea vieţii în faptele de bine.

Cântaţi cu bucurie acelui Ce-a scăpat
Pe om şi omenirea de moarte su4etească.

E Paştele! Viaţa! Hristos a înviat!
Iubire între oameni şi pace să domnească

Alexe MATEEVICI

PPrrooggrraammuull ddee ÎÎnnvviieerree
Conform deciziei autorităţilor centrale, este permisă prezenţa

credincioşilor la Slujba de Înviere. Astfel, în noaptea de sâmbătă
1 mai, cu respectarea normelor de protecţie în vigoare – purtarea
măştii şi distanţarea /zică –, credincioşii pot veni la s/ntele
lăcaşuri pentru a lua Lumina Învierii. Circulaţia în noaptea de
Înviere va / permisă.
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HRISTOS A ÎNVIAT!
Iubiţi fraţi întru Hristos Domnul!

În acest an, ca niciodată, simţim cât de mult avem
nevoie de învierea lui Hristos. De ce? Pentru că prin
Învierea lui Hristos fiecare primim, reînnoim spe-
ranţele din sufletul nostru într-o perioadă întunecată
din istoria neamului omenesc, gândindu-ne că răul
nu poate dura veşnic, că lumina nu poate fi cuprinsă
de întuneric la nesfârşit, aşa cum Hristos a biruit pu-
terea morţii, deschizând din nou ca posibilitate pen-
tru fiecare dintre noi uşile raiului cel ceresc.

Trăim o perioadă grea, când mulţi dintre noi au
trecut prin grele încercări într-un singur an; mulţi
dintre noi la acest praznic nu mai sunt între noi, au
părăsit aceste locuri pământeşti pline de stricăciune,
de boală, de durere şi poate toate acestea ca noi, cei

ce am rămas, să luptăm cu mai multă nădejde pentru trăirea unei credinţe autentice,
a unei credinţe lipsite de vicleşug sau să arătăm celor deznădăjduiţi că binele e
mai puternic prin Hristos decât răul, că noi suntem lângă ei în suferinţa lor, cu
toate că, în aceste vremuri, cu toţii suntem răniţi de o rană sau o durere ascunsă. A
trecut mai bine de un an în care cu toţii am trecut prin multe restricţii, prin care
am fost lipsiţi de o viaţă normală, adică de a ne bucura de simpla prezenţă a prie-
tenului, a celui drag de lângă noi, de a putea să ne bucurăm de libertatea noastră,
faptul cel mai de preţ pe care Dumnezeu i l-a oferit omului la creaţia sa.

Nu putem uita că a trecut un an şi de Sfintele Paşti (anul trecut) nu am putut fi
împreună pentru a-i mulţumi lui Hristos pentru Învierea Sa din morţi, ce a fost
adusă ca un dar gratuit pentru fiecare dintre cei ce îl ascultă. Ce am învăţat în
această perioadă? Am învăţat oare să fim mai buni? Am învăţat oare că fără Dum-
nezeu nu putem avea o viaţă normală? Am învăţat să ne purtăm fără viclenii unul
faţă de altul? Toate acestea nu se întâmplă oare cu un scop? Poate în toată această
perioadă unii dintre noi au dezarmat şi din cauza greutăţilor s-au adâncit şi mai
mult în vicleniile satanei, cel care vrea să ne despartă de cel ce este „... CALEA
,ADEVĂRUL ŞI VIAŢA...”; alţii cu siguranţă au învăţat să fie mai buni, să con-
ştietizeze că viaţa trece atât de repede încât nu merită să umblăm cu viclenii sau
deşertăciuni, fiindcă va veni pentru fiecare dintre noi o  zi  în care va trebui să
dăm socoteală pentru modul cum ne-am trăit viaţa. Eu am învăţat că o biserică ce
se doreşte de satana să fie goală nu poate apropia poporul de Dumnezeu, fiindcă
nu se împlineşte porunca iubirii divine „... unde sunt doi sau trei care se roagă în
numele Meu şi eu voi fi în mijlocul lor...”; înţelegem cât de importantă e comu-
niunea dintre oameni, dintre copiii noştri, care nu se pot bucura de o copilărie, de
o şcoală aşa cum au trăit-o generaţiile celor mai în vârstă. Noi, părinţii, suntem
obligaţi moral să facem tot ceea ce ne stă în putere să readucem viaţa de odinioară
în făgaşul ei, aşa cum străbunii noştrii au trecut prin războaie ca să ne ofere o lume
mai bună, noi, ce avem mai multă credinţă, să nu uităm şi să ne aducem aminte de
cuvintele Scripturii care spun „... toate sunt deşertăciune şi vânare de vânt...” (Ec-
clesiast 2,11), totul din această lume va trece, vom trece şi noi; să ne dăm seama
„că tot cecea ce a făcut Dumnezeu durează în veci; nu e nimic de adăugat şi nimic
de scăzut. Dumnezeu a făcut astfel pentru ca în faţa lui să te temi” (Ecclesiast
3,14). Cum de am ajuns într-o asemenea situaţie? Sfântul Apostol Pavel spune „...
Că dacă ne-am judeca noi înşine nu am mai fi judecaţi, dar când ne judecă Domnul,
ni se dă o pedeapsă, ca să nu fim osândiţi împreună cu lumea” (1 Corinteni 11,31);
prin urmare, fiecare trebuie să încerce să-şi schimbe modul de a trăi viaţa lui, să
trăiască viaţa aşa cum au trăit-o cei ce au biruit răutatea din lume. Sfântul Apostol
Pavel spunea: „... prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt şi Harul care e în
mine nu a fost în zadar, dimpotrivă m-am ostenit mai mult decât toţi...” (1 Corinteni
15,10). Schimbarea vieţii noastre începe cu ÎNVIEREA LUI IISUS HRISTOS din
morţi, începe cu Marele Praznic al Sfintelor Paşti, fiindcă „Hristos a înviat din
morţi fiind pârgă celor adormiţi... Că după cum toţi mor în Adam, tot aşa vor învia
întru Hristos...” (1 Corinteni 15,20). Sfântul Apostol Pavel ne avertiza cu 2.000
de ani în urmă: „unii n-au cunoştiinţă de Dumnezeu, o spun spre ruşinea voastră...
Treziţi-vă cum se cuvine....!” (1 Corinteni 15,34) şi aceştia în ziua de azi spun că
Occidentul a ajuns la concluzia că se poate trăi fără Dumnezeu, însă modul în care
trăim îl simţim cu toţii, fiindcă ne simţim goi pe interiorul nostru. Atât timp cât
încercăm să-l scoatem afară pe Dumnezeu din ecuaţia vieţii noastre, problema nu
se va rezolva cu un rezultat bun. Cu siguranţă că răspunsul problemei va continua
să producă efecte negative, iar noi vom trăi în incertitudine pe mai departe, fiindcă
echilibrul vieţii îl găsim doar în Dumnezeu. El ne dă legi veşnice care nu se
schimbă după bunul plac al unuia sau altuia ca să-şi arate orgoliul său. În Biblie
spune „... nu toţi vom muri, dar toţi ne vom schimba” (1 Corinteni 15,51). Putem
înţelege uşor că cei ce cred şi cinstesc  ZIUA ÎNVIERII LUI HRISTOS vor rămâne
mereu vii în sufletele lor, ceilalţi care se opun sunt deja morţi în cugetul lor, în su-
fletul lor. Un stih din noaptea învierii spune: „aceasta e ziua pe care a făcut-o Dom-
nul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa ”... venind astfel ca un îndemn pentru
fiinţa noastră „... trebuie ca fiinţa aceasta stricăcioasă să se îmbrace în nestricăciune
şi fiinţa aceasta muritoare să se îmbrace în nemurire. Iar când fiinţa se va îmbrăca
în nestricăciune şi fiinţa aceasta  muritoare se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi
cuvântul care  e scris: Înghiţitu-s-a moartea întru biruinţă. Unde-ţi este, moarte,
boldul tău? Unde-ţi este, moarte, biruinţa ta? (1Corinteni 15,53-55). 

Cu acest îndemn de bucurie pascală să ne îndreptăm sufletele noastre spre în-
tâlnirea noastră cu Iisus Hristos cel ÎNVIAT şi cu bucurie, cu nădejde să ne adre-
săm unii altora salutul creştinesc 

HRISTOS  A ÎNVIAT! 
Preot paroh Ioan JURJI

HRISTOS A ÎNVIAT!
Hristos a înviat din morţi cu moartea pe
moarte călcând, şi celor din morminte

viaţă dăruindu-le.
Din nou, cu aceeaşi speranţă, întâmpinăm şi anul acesta

că Isus Hristos va reveni să ducă la împlinire promisiunea
că va reveni să aducă mântuirea pentru toţi cei ce cred că
Isus Hristos a murit şi a înviat!

Astfel, dar, mărturisim că tot ce ne-a învăţat prin cuvân-
tul Sfintei Scripuri se va împlini în curând. Semnele care
le vedem cu ochii noştri că se întâmplă vestesc că tot ce a
fost scris este adevărat. Încă odată, îndemnăm pe toţi oa-
menii să fim buni unii cu alţii, îndemnându-ne la fapte
bune, pentru moştenirea care ne-a fost promisă prin cu-
vintele Sfântului Petru în Epistola sa: 1 Petru 1:3,4: „Bi-
necuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din
nou, prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nes-
tricăcioasă şi neîntinată şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi”. 

Mă bucur că prin intermediul ziarului local ne putem încuraja unii pe alţii să trăim
într-o armonie plăcută în comunitatea noastră. 

Dumnezeu să binecuvânteze autorităţile locale: Primăria, Consiliul Local, Poliţia,
şcoala, cadrele medicale şi toate firmele locale.

Sărbători binecuvântate!
Biserica Penticostală 

Prezbiter Vasile MOROTI

Sărbătoarea Învierii Domnului Isus a inaugurat o
nouă eră în istoria umanităţii: era creştinismului. Ea a
început în faţa mormântului gol şi continuă până în
zilele noastre. Nu ar fi fost posibil dacă Isus Hristos
ar fi rămas în mormânt. Însă, El a înviat şi este viu în
vecii vecilor. Credinţa noastră în El este una adevărată
şi vie. Nădejdea noastră este întreţinută de tot ce El
ne-a făgăduit. Dragostea noastră izvorăşte din dragos-
tea Lui veşnică. Toate acestea sunt valabile în urma
celei mai mari minuni: că Domnul Isus Hristos care a
fost mort a înviat şi nu mai moare niciodată.

HRISTOS E VIU!
Pastor Ioan COCÎRŢEU, 

Biserica Baptistă Becicherecu Mic

E viu Cristosul Cel purtat în tine
E El stăpânul care stă pe tron,
Acela care-n toate te susţine?

Sau peste viaţa ta … tu eşti ‘patron’?

E viu Cristosul „predicat” la alţii,
Acel ce-a biruit şi totul poate?

Ori eşti condus de grandioase-ambiţii
Şi, ca să-naintezi…, mai dai din coate?

E viu Cristosul în adâncul -inţei,
Vorbeşte-n gura-ţi, vede cu-ochii tăi?

Simţi tu ca El în faţa suferinţei?
Faci vâlvă, dar rămâi între cei răi?

E viu Cristosul, Cel pe care-L lauzi,
În tot ce Ţi-a cerut L-ai ascultat?
Ai timp să-L cauţi? Vocea îi auzi?

Când Ţi-a vorbit, în toate L-ai urmat?

E viu Cristosul? Nu-i doar o corvoadă
Şi totul de la El ai vrea să-nveţi?

Ce face El prin tine? Ai vreo roadă?
Ce-ai strâns în anii scurtei tale vieţi?

De nu trăieşte Domnul şi în tine
Degeaba cânţi: „Cristos a înviat!”
Dă la o parte „piatra” care-L ţine

Departe-ascuns, de slavă despuiat!

Olivia POCOL

E viu Cristosul?
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Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat un set de
Îndrumări adresate tuturor unităţilor de cult din
România ale Bisericii Ortodoxe Române, privind
sfintele slujbe care au fost sau vor fi săvârşite în
perioada dintre Florii şi sărbătoarea Izvorului Tă-
măduirii (24 aprilie – 7 mai 2021). Redăm în
continuare cele mai importante dintre aceste în-
drumări:

- Sfintele slujbe vor fi săvârşite potrivit pre-
vederilor liturgice şi tipiconale
specifice perioadei, cu respecta-
rea actelor normative privind sta-
rea de alertă pe teritoriul
României.

- Sfintele slujbe pot fi oficiate în
interiorul şi/sau în afara lăcaşuri-
lor de cult, cu respectarea reguli-
lor de protecţie sanitară (...),
dintre care amintim: dezinfecta-
rea mâinilor la intrarea în lăcaşul
de cult; purtarea obligatorie a
măştii sanitare, astfel încât
aceasta să acopere gura şi nasul;
asigurarea unei suprafeţe de mi-
nimum 4 mp pentru fiecare per-
soană şi o distanţă de minimum 2
m între persoane, în interior, şi
1,5 m între persoane, în exterior.

- Fiecare unitate de cult va pre-
găti mai mulţi voluntari, care vor
purta ecusoane personalizate, pentru a asi-
gura desfăşurarea în bune condiţii a sfintelor
slujbe şi a activităţilor specifice perioadei pre-
pascale şi pascale.

- Preoţii vor aduce, din timp, la cunoştinţa
credincioşilor programul evenimentelor reli-
gioase şi prezentele recomandări, făcând apel
la respectarea normelor igienico-sanitare.

- Preoţii parohi, stareţii sau ecleziarhii,
după caz, vor calcula numărul persoanelor
care pot intra în lăcaşul de cult şi în incinta
acestuia, îngrijindu-se de marcarea corepun-
zătoare a locurilor în care pot sta credincioşii,

astfel încât să fie respectate normele legale
privind distanţarea fizică dintre persoane.

- Pentru evitarea deplasărilor şi aglomeră-
rilor, se recomandă credincioşilor să participe
la sfintele slujbe săvârşite la unităţile de cult
de care aparţin din punct de vedere teritorial
(biserica parohială).

(...)
- În Sfânta şi Marea Vineri, la momentul în-

conjuăririi bisericii cu Sfântul Epitaf, volun-
tarii vor îndemna credincioşii să respecte
distanţarea fizică. (...)

- Ţinând cont că „în toate localităţile se per-
mite circulaţia persoanelor în afara
locuinţei/gospodăriei, în perioada 1-2 mai
2021, în intervalul orar 20-5, pentru deplasa-
rea şi participarea la slujbele religioase” (...),
slujba Învierii Domnului din noaptea zilei de
duminică, 2 mai 2021, va fi săvârşită în pre-
zenţa credincioşilor, potrivit rânduielii litur-
gice a Bisericii Ortodoxe. Astfel:

- pentru a evita aglomeraţia, la unităţile de

cult cu pangarul în interiorul bisericii vor fi
organizate din timp, în locuri special amena-
jate în afara lăcaşului de cult, mai multe
puncte de distribuire a Paştilor (pâine binecu-
vântată şi stropită cu agheasmă şi vin, pregă-
tită şi ambalată din vreme în pachete/punguţe
de unică folosinţă închise, respectând regulile
de igienă), a lumânărilor, a candelelor şi a
obiectelor de colportaj;

- credincioşii vor aştepta, în
afara lăcaşului de cult, pe locuri
individuale special marcate, pri-
mirea de la clerici a Sfintei Lu-
mini, la ora 00:00, păstrând
distanţa de 1,5 m între persoane;

- după oferirea Sfintei Lumini,
se vor citi Sfânta Evanghelie şi
Pastorala;

- la finalul slujbei de afară,
pentru săvârşirea Canonului În-
vierii şi a Sfintei Liturghii, cleri-
cii vor intra în lăcaşul de cult
împreună cu credincioşii, în li-
mita spaţiului disponibil, potri-
vit prevederilor sanitare în
vigoare, sau vor continua slujba
în afara lăcaşului de cult, în
cazul în care numărul credincio-
şilor este mare.

- În prima zi de Paşti, slujba
Vecerniei sau A doua Înviere se săvârşeşte în
biserici, începând cu ora 12, cu participarea
credincioşilor mireni, respectându-se regulile
sanitare în vigoare.

- În ziua de vineri, 7 mai 2021, cu prilejul
sărbătorii Izvorului Tămăduirii, slujba de
sfinţire a apei va fi săvârşită, în exteriorul bi-
sericii, după rugăciunea amvonului de la
Sfânta Liturghie. 

După sfinţirea apei, aceasta va fi oferită cre-
dincioşilor în afara lăcaşului de cult de către
voluntari, credincioşii păstrând din mers dis-
tanţa de 1,5 m şi purtând mască de protecţie.

Îndrumări ale Sfântului Sinod pentru perioada
Sărbătorilor Pascale şi a sărbătorii Izvorul Tămăduirii

 - Desfăşurarea, cu prioritate, a slujbelor reli-
gioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în
care acestea se organizează în interior, limitarea
accesului credincioşilor astfel încât să nu se supra-
aglomereze lăcaşul de cult.

- În situaţia desfăşurării slujbelor religioase în
interiorul lăcaşurilor de cult, se vor menţine în po-
ziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din bise-
rică şi se vor îndepărta covoarele/mochetele şi
mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bi-
sericilor, care nu sunt fixate ferm în pardoseală,
cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul sluj-
belor religioase.

- Se va acorda o atenţie deosebită la organizarea
slujbelor religioase în bisericile din lemn, caz în
care nu se va permite aglomerarea credincioşilor
în interior, deoarece aceste obiective sunt de di-
mensiuni mici, au căile de de evacuare insuficiente
şi prezintă un risc foarte mare de incendiu.

- Se va evita desfăşurarea slujbelor religioase în
interiorul obiectivelor aflate în curs de restau-

rare/renovare sau în care sunt amplasate schele.
- Se va asigura, prin grija factorilor de condu-

cere de la biserici şi mănăstiri, efectuarea unui
control riguros după terminarea slujbelor reli-
gioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse
de iniţiere a unui incendiu.

- Se vor desemna, de către ierarhi, persoane res-
ponsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe
durata desfăşurării slujbelor religioase cu public
numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi
de intervenţie operativă, cu mijloace de stingere
proprii (ex.: stingătoare de incendiu) şi instruirea
temeinică a acestora de către slujitorii bisericii.

- Preoţii vor instrui participanţii la slujbe asu-
pra necesităţii evacuării în ordine a lăcaşului de
cult în cazul producerii unui incendiu.

- Parcarea autovehiculelor în vecinătatea bise-
ricilor şi a mănăstirilor se va face astfel încât să
nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căi-
lor de acces pentru intervenţia autospecialelor
pompierilor sau să fie împiedicat accesul.

Privind utilizarea
lumânărilor:

- Se vor instrui, de către preoţi, participanţii la
slujbele religioase asupra faptului că lumânările
aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr,
mobilier sau alte obiecte de cult din materialele
combustibile din interiorul bisericii şi, de aseme-
nea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumâ-
nările aprinse în autovehicule (autoturisme,
autocare, microbuze).

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează
de urgenţă pentru:

- evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii, pre-
cum şi a bunurilor importante adăpostite, în ordi-
nea valorii;

- anunţarea incendiului la numărul de apel unic
112;

- stingerea incendiului cu mijloacele de primă
intervenţie.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor,
premergător şi pe timpul Sărbătorilor Pascale
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4400 ddiinn 2211 aapprriilliiee 22002211
privind adoptarea bugetului local şi a bugetului de venituri proprii al comunei

Becicherecu Mic pentru anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4411 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind indexarea valorilor impozitelor şi taxelor locale aplicabile pe raza co-

munei Becicherecu Mic pentru anul 2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4422 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF 400357, nr. cad. 400357, cu

suprafaţa de 16.099 mp către doamna Rusu Dorica;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4433 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF 404436, nr. cad. 404436, cu

suprafaţa de 4.365 mp către doamna Rusu Dorica;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4444  ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind prima inscriere în CF a suprafeţei de 1.269 mp în domeniul privat al

comunei Becicherecu Mic;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4455 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind vânzarea în 36 de rate lunare a terenului intravilan înscris în CF

400804, nr. cad. 400804, cu suprafaţa de 500 mp către doamna Porumb Doiniţa;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4466 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind transferul sumei din 30.000 lei din bugetul local către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară „Torontal”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 4477 ddiinn 2266 aapprriilliiee 22002211
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Becicherecu Mic în

cadrul Adunării Generale a Asociaţilor Eco6 Satchinez SRL pentru perioada
2021-2024 .

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

În vederea prevenirii producerii accidentelor
rutiere grave, în conţinutul acestui articol vom ex-
pune atenţiei conducătorilor auto, în primul rând,
unele dintre cauzele producerii accidentelor ru-
tiere, şi, în al doilea rând, infracţiunile contra si-
guranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Principalele cauze ale producerii accidentelor
rutiere sunt: viteza, în special neadaptată la con-
diţiile de drum sau trafic, traversarea neregula-
mentară de către pietoni, neacordarea de prioritate
pietonilor care traversează regulamentar, neacor-
darea de prioritate vehiculelor şi conducerea im-
prudentă.

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

Infracţiuni contra siguranţei
circulaţiei pe drumurile publice

Art. 334
Punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat
(1) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui

autovehicul sau a unui tramvai neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit
legii, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă.

(2) Punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui
autovehicul sau a unui tramvai cu număr fals de înmatriculare sau înre-
gistrare se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu
număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepseşte cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea
unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înre-
gistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu
are drept de circulaţie în România, se pedepseşte 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 publice a unui autovehicul ori a unui tram-

vai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepseşte
cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o per-
soană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei sau
subcategoriei din care face parte vehiculul 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 Ro-
mânia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi persoana care încredinţează
un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului
de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei persoane des-
pre care ştie că se află în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) sau
alin. (2) sau sub influenţa 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 vehicul pentru care legea

prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o per-
soană care, la momentul prelevării mostrelor biologice, are o îmbibaţie
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 persoana aflată sub influenţa
unor substanţe psihoactive care conduce un vehicul pentru care legea pre-
vede obligativitatea deţinerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute în alin. (1) şi
alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanţe
sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor
persoane pentru obţinerea permisului de conducere sau în timpul desfă-
şurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de
conducere, 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 vehicul pentru care legea

prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere ori a instructo-
rului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autorităţii
competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului
pentru obţinerea permisului de conducere, de a se supune prelevării de
mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezenţei
unor substanţe psihoactive se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Agent şef de poliţie
Alin CÎRNARIU

SSTTOOPP AACCCCIIDDEENNTTEELLOORR RRUUTTIIEERREE,,
VVIIAAŢŢAA AARREE PPRRIIOORRIITTAATTEE!!!!!!

Dacă plecaţi de acasă în perioada săr-
bătorilor de iarnă, încercaţi să creaţi apa-
renţa că se află cineva în locuinţă, prin
diverse metode, respectiv instalarea unor
dispozitive de aprindere şi stingere auto-
mată 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 dumnea-
voastră, chemaţi un vecin sau o rudă să
vă însoţească!

Pentru siguranţa locuinţei dumnea-
voastră, 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 sesi-
zeze lipsa dumneavoastră!

Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă,
puteţi aprinde luminile, radio-ul sau tele-
vizorul.

Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi
atunci când plecaţi pentru câteva minute!

Nu lăsaţi sume mari de bani sau va-
lori în locuinţă!

Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe ro-
botul telefonic prin al căror conţinut să in-
formaţi 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 des-
pre 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  bijute-
rii 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 cu senzori perimetrali.

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). 

Sfaturi utile pentru 
a preveni 

furturile din locuinţă!



5

Primăria Comunei Becicherecu
Mic aduce în atenţia cetăţenilor fap-
tul că aspectele cu privire la comba-
terea ambroziei sunt reglementate
prin Hotărârea nr. 17 din 27.01.2021
privind modificarea şi completarea
normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 62/2018, privind combate-
rea buruienii ambrozia, aprobate prin
H.G. nr. 707/2018. Conform legisla-
ţiei în vigoare, proprietarii sau deţi-
nătorii de terenuri, administratorii
drumurilor publice, ai căilor ferate, ai
cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sis-
temelor de irigaţii şi ai bazinelor pis-
cicole au obligaţia să desfăşoare
lucrări de prevenire, combatere şi
distrugere a buruienii ambrozia, de-
numită ştiinţific Ambrosia artemisii-
folia, pentru evitarea instalării şi
răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi elimi-
narea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane
sau extravilane. În scopul distrugerii buruienii şi al
prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfăşura,
periodic, lucrări de întreţinere a terenurilor prin co-
sire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode
specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cu-
prinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia pri-
melor inflorescenţe, respectiv cel târziu până la
data de 30 iunie a fiecărui an şi se menţin până la
sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambro-
zia. 

Nerespectarea obligaţiilor de către proprietarii

sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de
construcţii, administratorii drumurilor publice, ai
căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sis-
temelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole consti-
tuie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment.
Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor
din avertisment de către proprietarii sau deţinătorii
de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, ad-
ministratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai
cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de iri-
gaţii şi ai bazinelor piscicole şi se sancţionează cu
amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoa-
nele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000
lei pentru persoanele juridice.

Necesitatea combaterii 
ambroziei

Curăţenia de primăvară 
în Becicherecu Mic

O dată cu plecarea
iernii şi apropierea
Sfintelor Sărbători
de Paşti este timpul
pentru curăţenia de
primăvară.

Reprezentaţii ad-
ministraţiei publice
locale fac apel către
toţi cetăţenii să-şi
facă curăţenie în
gospodărie şi gră-
dină, să cosească ve-
getaţia acolo unde se
impune, să văruiască
pomii şi să decolma-
teze şanţurile.

În ceea ce priveşte
igienizarea terenuri-
lor agricole, atât din
intravilanul comu-
nei, cât şi din extra-

vilan, proprietarii vor trebui să respecte normele în vigoare şi să nu apeleze la incendierea
vegetaţiei uscate şi a altor deşeuri şi materiale combustibile. În caz contrar, cei în cauză vor fi
sancţionaţi contravenţional, în conformitate cu H.G.R.nr. 537/06.06.2007 privind stabilirea şi
sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu amenzi cuprinse
între 1.000 şi 2.500 de lei.

La nivelul comunei Becicherecu Mic, în campania de curăţenie organizată de Primărie, pe
bază de voluntariat, au fost adunate deşeurile de pe domeniul public. De aceea, autorităţile locale
fac apel la cetăţeni să urmeze acest exemplu şi, fiecare în faţa proprietăţii, să menţină curăţenia.
Doar împreună putem avea o localitate curată.

Adrian-Silviu GHERASIM, 
viceprimarul comunei Becicherecu Mic
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În grădina de legume se plantează răsadurile de le-
gume: ridichi, fasole, vinete, ceapă, roşii, lăptuci,
conopidă, ţelină, gulie, conopidă, praz şi dovlecei. Pot
fi semănate şi plante aromate, de felul coriandrului,
rozmarinului şi busuiocului.

1-20 mai: castraveţi, fasole, porumb dulce, plantat
ardei, roşii şi vinete.

20-30 mai: plantat varză pentru producţia de vară,
plantat varză creaţă, plantat gulii, castraveţi, andive,
porumb dulce, mărar, fasole verde.

Atenţie, temperatura optimă de germinare este cu-
prinsă între 7 şi 11 grade Celsius, în funcţie de specie.
Temperatura se măsoară în sol trei nopţi consecutiv.
Lipsa acestor temperaturi duce la o răsărire întârziată
şi neuniformă.

Buruienile cresc cu rapiditate şi sunt cu mult mai
rezistente ca plantele, consumând mare parte din
umezeală şi elemente nutritive, motiv pentru care pă-
mântul trebuie săpat şi acestea înlăturate. Înainte de
săpat se recomandă erbicidarea solului cu erbicid
total şi aşteptarea unui interval de cinci-şapte zile
pentru efectul erbicidului. Pentru evitatea şocului ter-
mic de obicei se recomandă, ca udarea grădinii să se
realizeze dimineaţa devreme sau seara.

Câteva lucrări pentru legumicultori în luna mai

- Pregătirea terenului pentru plantare prin bilonare;
- Călirea răsadului prin descoperirea răsadniţelor,

solariilor sau, în sere, prin aerisirea şi obişnuirea răs-
adurilor cu temperaturile din câmp;

- Executarea tratamentelor la răsaduri împotriva
bolilor şi dăunătorilor;

- Asigurarea necesarului de apă pentru prinderea
răsadurilor şi întreţinerea lor zilnică prin udare până
la prindere;

- În caz de secetă, se vor pune în funcţiune instala-
ţiile de irigat pentru completarea necesarului de apă;

- Completarea golurilor acolo unde este cazul;
- Recoltarea legumelor verdeţuri, valorificarea lor

şi înfiinţarea de culturi succesive;
- Întreţinerea prin praşile a legumelor nou plantate

şi efectuarea tratamentelor adecvate conform buleti-
nelor de avertizare;

- Legatul, copilitul, carnitul la roşii, castraveţi etc.
Răsadurile vor avea roade după 50-60 de zile, timp

în care trebuie să prăşiţi şi să udaţi din zece în zece
zile sau mai des, în funcţie de specie. Se controlează
mereu răsadurile pe măsură ce cresc şi nu ezitaţi să
folosiţi insecticide şi fungicide dacă vor apărea para-
ziţi: purici, fluturi, muşte sau boli produse de anumiţi
germeni.

Gazonul

Acum e un moment în care gazonul întreţinut co-
respunzător începe să ne arate adevărata lui frumu-
seţe. Gazonul în luna mai este momentul amenajării,
îngrijirii cu tratamentele specifice şi utilizării îngră-
şământului special pentru acesta. Dacă nu plouă,
acesta trebuie udat frecvent.

Bolile gazonului afectează atât la nivelul valorii
estetice cât şi al calităţii. În urma unor astfel de situa-
ţii de acţiune păguboasă a agenţilor patogeni, gazonul
poate suferi vătămări iar în cazuri grave chiar distru-
gerea ireversibilă.

Apariţia diverselor boli are cauze multiple, cele
mai frecvenţe fiind legate de excesul de umiditate şi
fertilizarea sau tunderea efectuate într-un mod neco-
respunzător, în mediul natural găsindu-se destule ciu-
perci, bacterii şi alte asemenea organisme care
favorizează îmbolnăvirile gazonului.

Cele mai frecvente boli care pot afecta
gazonul, uneori într-o măsură mai mare, 

alteori într-una uşor redresabilă

Rugina. Este favorizată de căldură şi umezeală, ga-
zonul capătă în timp o culoare ruginie (evoluând de
la pete de culoare maro, galbenă, roşie), care va fi ob-
servată cu uşurinţă mai ales dacă priviţi de la distanţă.
La suprafaţa firului de iarbă se formează spori care
se răspândesc din zona infestată de boală spre alte
zone destul de repede din cauza mişcărilor de tot
felul: bătaia vântului, tunderea şi/sau călcarea ierbii.

Mucegaiul alb. Apare cel mai frecvent în perioada
imediat următoare topitului stratului de zăpadă. Frun-
zele sunt acoperite de pete de culori variate, albe, ro-
şiatice şi gri. În general, vor apărea cercuri cu un
diametru de circa 30 de centimetri, iarba regene-
rându-se treptat din mijloc spre exterior.

Sclerotinia. Este favorizată de temperaturi excesiv
de ridicate şi un grad de umezeală sporit. La început,
apar pete mici de culoare gălbuie, extinzându-se trep-
tat prin tunderea şi călcarea ierbii.

Făinarea. Apare în special pe parcursul perioadelor
mai reci şi umede, fiind favorizată şi de circulaţia in-
suficientă a curenţilor de aer. Firele de iarbă capătă o
culoare albă-gri şi arată de parcă ar fi fost presărate
cu făină ori var.

Pătarea frunzelor. Apar pete de culoare maroniu
deschis cu marginile mai închise, în formă de cercuri
alungite, care – în timp, îşi sporesc dimensiunile, cen-
trul acestora deschizându-se la culoare şi murind.
Uneori se ajunge la moartea unui număr mare de
plante şi afectarea unor porţiuni însemnate din supra-
faţa gazonului.

Typhula. Îmbolnăvirea se produce pe timp de
iarnă, sub stratul de zăpadă. După topirea acestuia,
apar porţiuni afectate de uscăciune. De obicei, plan-
tele nu sunt afectate la modul ireversibil, regene-
rându-se pe măsură ce vremea se încălzeşte.

Mălura. În zonele afectate plantele cresc mai lent
şi rămân mai scurte decât cele care populează porţiu-
nile sănătoase. Gazonul capătă o culoare verde des-
chis, iar firele atinse de boală, se contractă la
suprafaţa solului şi în cele din urmă mor.

Dr. ing. Vasile ANDRAŞ-SAUCĂ

Lucrări în grădină în luna mai
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În ultima vreme au plecat dintre noi
VVuullppeessccuu ŞŞtteeffaannaa ((7799 ddee aannii)),, SSttaattee CCoonnssttaannttiinn ((6633 ddee aannii)),, 

SSaallaahhoorruu LLuuccrreeţţiiaa ((8800 ddee aannii)),, PPaall IIooaann ((7766 ddee aannii)),, TTeemmeeşş AAnnaa 
((7799 ddee aannii)),, MMaattiişş MMaarriiaa ((8899 ddee aannii)),, SSppiirriiddoonn AAuurreell ((6644 ddee aannii)),,

NNiiţţăă TTeeooddoorr ((8855 ddee aannii))
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

Colegiul de redacţie

Fondator: 
Raimond-Ovidiu RUSU

Redactor-şef: 
Petru Vasile TOMOIAGĂ

Redactor-şef adjunct: 
Anton BORBELY

Redactori:   
Sfetlana CHISĂR, 
Marinela BOBEŞ.

Publicaţie editată de Primăria şi
Consiliul Local Becicherecu Mic

Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Vând roşii, varză, castraveţi. Strada Fân-

tânii nr. 43, telefon: 0747-273.038.
Electrician, execut instalaţii electrice de la

A la Z, depuneri acte Enel pentru branşare
etc. Tel: 0721-411.895.

Angajăm personal tinichigerie şi vopsito-
rie, cu sau fără experienţă. Pachet salarial
atractiv. Tel: 0756-370.104.

Electrician, execut instalaţii electrice
complete, deţin PFA. Pentru informaţii supli-
mentare, sunaţi la numărul de telefon 0723-
321.452.

Caut persoane între 18-65 de ani pentru
încadrare ca agent de securitate în localitatea
Biled (Siloz). Informaţii la telefon: 0756-
199.029.

Vând bicicletă medicală performantă. Te-
lefon: 0770-804.185.

Vând albine pe rame 1/1 model Dadant şi
roiuri. Telefon: 0724-961.503.

Vând: cauciucuri 185/65/14 - 4 bucăţi;
195/65/15 - două bucăţi, preţ 15 RON bu-
cata; instalaţie gaz baie; antenă parabolică cu
ţeavă; vană baie cu suport, preţ 100 RON bu-
cata. Telefon: 0727 - 357.445.

Vând motocoasă Husqvarna, aproape
nouă, semiprofesională, 2 CP, la numai 1.500
lei. Telefon: 0734-538.090.

Ocazie! Vând autoturism, 2.700 RON,
ITP, rovignetă, asigurare, impozit la zi, cau-
ciucuri cu jenţi de iarnă-vară, baterie în ga-
ranţie şi cauciucuri 185/65/15 şi 195/65/15,
150 lei bucata. Telefon 0727-357.445.

Vând ţuică şi cauciucuri 185/195/205. Be-
cicherecu Mic, telefon 0722-572.448.

Angajez mecanic agricol cu puţină expe-
rienţă, permis categoria B. Telefon 0745-
628.694.

Starea civilă
Şi-au unit destinele

Sebastian Hofmann şi Adriana-Daniela Savu
Casă de piatră!

Pentru o mai bună
colaborare, vă

stăm la dispoziţie:
PRIMAR

Luni: 11-16
Marţi: 11-17

Miercuri: 11-16
Joi: 11-17

Vineri: 11-14

VICEPRIMAR
Luni: 8-11

Marţi: 8-11
Miercuri: 8-11

Joi: 8-11
Vineri: 8-11

SECRETAR
Luni: 8-14

Marţi: 8-12
15-17

Miercuri: 8-14
Joi: 8-12

15-17
Vineri: 8-12

SC AGROCONCEPT MG SRL preia terenuri în arendă pe raza localităţilor
Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi. Nivelul arendei este de 1.200-1.500 kg/ha sau
contravaloarea în lei, în funcţie de mărimea şi calitatea terenului.

Telefon 0745-628.694, Gheorghe Merluţ.

Sondaj de opinie:
Sunteţi sau nu de acord cu arondarea 

la SPCLEP Dudeștii Noi?
Autoritățile locale din comuna Becicherecu Mic au purtat discuții la nivelul Serviciului

Județean de Evidență a Persoanei privind posibilitatea arondării la Serviciul Public Comunitar
Local de Evidență a Persoanei (SPCLEP) Dudeștii Noi. Aceste discuții s-au purtat ca urmare a
faptului că locuitorii din Becicherecu Mic sunt nevoiți să se deplaseze la Timișoara pentru a-și în-
tocmi actele de identitate, situație care devine neplăcută atunci când acest serviciu se supraaglo-
merează (cu prilejul alegerilor sau al concediilor, de exemplu).

Astfel de soluții au mai ales și alte comune din județul Timiș. De exemplu, comuna Biled s-a
arondat la SPCLEP Șandra, atât din motive economice, cât și organizatorice (pentru a nu pune
oamenii pe drumuri, mai ales acum, în perioadă de pandemie).

Astfel, arondarea la SPCLEP Dudeștii Noi ar scuti cetățenii de o deplasare lungă la Timișoara.
În același timp, dacă s-ar în=ința un astfel de serviciu la Becicherecu Mic, din sumele încasate de
la autoritățile județene și din taxele percepute pentru actele de identitate (7 lei pentru o carte de
identitate) s-ar acoperi salariile pe doar două luni dintr-un an ale celor doi funcționari care ar tre-
bui angajați.

În aceste condiții, vă supunem atenției un sondaj de opinie. Bifați, în talonul de mai jos, în
căsuța corespunzătoare, opțiunea dumneavoastră privind posibilitatea arondării la SPCLEP
Dudeștii Noi, decupați talonul și depuneți-l în cutia poștală a Primăriei Becicherecu Mic.

În urma votului dumneavoastră, Consiliul Local va emite o hotărâre. În ceea ce-i privește pe
cei care nu vor completa și depune taloanele, se consideră că vor = de acord cu hotărârea Consi-
liului Local. 

CINE VOTEAZĂ, CONTEAZĂ!

Sunt de acord cu arondarea la SPCLEP Dudeștii Noi

Nu sunt de acord cu arondarea la SPCLEP Dudeștii Noi

SONDAJ DE OPINIE
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Un şofer gonea pe stradă cu peste
100km/h când deodată îi apare în faţă
o pisică. Nu are cum să o evite şi dă
peste ea. 

Îl vede pe proprietarul pisicii furios
nevoie mare. Coboară din maşină şi îl
întreabă pe proprietar:

- Domnule, îmi pare nespus de rău
dar se pare că v-am accidentat mortal
pisica. E vreun fel în care mă pot re-
vanşa?

- E unul, dar depinde dacă ştii să
prinzi şoareci…

La un restaurant pescăresc:
- Serviţi şi moluşte?
- Servim pe toţi clienţii...

- Azi, draga mea, n-am pescuit
nimic.

- Ştiam, iubitule, ai uitat banii
acasă.

BancuriIntegrame: Ora

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

Condiţii pentru 
practicarea sportului

în interior sau 
în aer liber

Vă aducem la cunoştinţă că prin Ordinul Comun al Ministerului Sănătăţii
şi al Ministerului Tineretului şi Sportului nr.197/462/2021 care a intrat în vi-
goare în 08.04.2021 au fost stabilite condiţiile de acces în bazele sportive, în
sălile de aerobic şi în sălile de fitness, precum şi pentru practicarea sporturilor
individuale sau de echipă în aer liber.

Pentru cei care doresc să îşi reia pregătirea sportivă sau exerciţiile fizice
în bazele sportive sau în sălile de fitness închise trebuie să ştiţi că au fost in-
stituite următoarele reguli:

1. Accesul în centrul de pregătire
– Accesul sportivilor va fi permis doar în urma triajului observaţional şi

termometrizării.
– Sportivii sunt informaţi să nu se prezinte în centrele de pregătire dacă

prezintă semne clinice, specifice COVID-19 sau specifice altor viroze respi-
ratorii.

– Accesul în sală trebuie să se facă numai în baza unei programări preala-
bile.

– Numărul de sportivi care se antrenează la un moment dat va fi limitat în
funcţie de capacitatea sălii, pentru a se menţine distanţa de siguranţă, astfel
încât fiecărei persoane să îi revină un spaţiu de cel puţin 7 mp.

2. Antrenamentul sportivilor în spaţii închise
– Sportivii vor fi atenţionaţi să îşi spele mâinile înainte şi după terminarea

antrenamentului. În cazul disciplinelor sportive practicate fără încălţăminte
(de exemplu, arte marţiale), sportivii îşi vor dezinfecta şi picioarele.

– În cazul în care sala este prevăzută cu aparate sportive se va evita utili-
zarea acestora în regim de circuit şi se va încuraja utilizarea unui singur tip
de aparat în cadrul aceleiaşi sesiuni de antrenament.

– Se limitează durata antrenamentelor, astfel încât să se poată stabili un
orar clar pentru dezinfecţia şi aerisirea riguroasă a sălii.

– Aparatele sportive vor fi dezinfectate înainte şi după fiecare utilizator.
– Cu excepţia perioadei de desfăşurare a activităţilor fizice intense, purta-

rea măştii este obligatorie pe toată durata prezenţei în sală.
3. Măsuri care trebuie luate după antrenament
– După terminarea antrenamentului se are în vedere intrarea eşalonată la

vestiare, cu evitarea aglomeraţiei şi menţinerea distanţării.
Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă dorim multă sănătate!

Primăria comunei Becicherecu Mic

Olimpia Cluj s-a impus 
în derbiul campionatului,

la Becicherecu Mic
ACS Fortuna Becicherecu Mic şi Olimpia Cluj s-au duelat în cel mai aşteptat joc al

play-off-ului. Partida a făcut o bună propagandă fotbalului feminin, fiind din punct de
vedere valoric şi tehnico-tactic mult peste celelalte jocuri din Liga 1.

Faze cursive, deschideri perfecte, şuturi puternice, parade spectaculoase şi goluri fru-
moase. Acesta a fost meniul meciului de la Becicherec.

Fortuna a dominat partida, având o posesie superioară şi mai multe faze de poartă, dar
Olimpia a ieşit învingătoare, trupa din Ardeal a jucat mai bine în momentele importante
şi a avut un portar (american), Erin Seppi, într-o zi de graţie! În prima repriză Laura Rus
şi Cosmina Duşa au avut şanse mari să înscrie, în schimb a făcut-o Ioana Bălăceanu, cu
un şut imparabil din 20 de metri, 0-1.

În partea secundă, după două acţiuni bune ale Claudiei Bistrian, care nu au găsit însă
plasa, Mihaela Ciolacu a mărit ecartul, finalizând o acţiune perfectă a vizitatoarelor, 0-2.
După alte ocazii ratate la Laura Rus, a venit şi momentul consolării, dar prea târziu, în
minutul 93, când Cosmina Duşa a transformat un penalty dictat pentru henţ.

Chiar dacă au pierdut, bănăţencele au arătat excelent în partidă şi au etalat un joc în
viteză, plăcut ochiului.

„Sunt foarte fericit pentru joc şi foarte mulţumit pentru că fetele chiar au arătat că pu-
team să învingem şi Clujul, cu puţin mai multă atenţie. Şi-au creat şi ele ocazii, într-
adevăr, dar ne-am creat şi noi, dar din păcate la noi nu prea intră mingea în poartă. Chiar
şi in prima etapă, pe a doua nu o pun la socoteală pentru că am jucat cu o echipă mai
uşoară din punctul meu de vedere şi am marcat destul de mult, în deplasare, la Odorhei,
am avut iar 2-3 ocazii singur cu portarul şi nu am reuşit să marcăm. Dar şi astăzi am jucat
fotbal, pentru că tot timpul când întâlneam Clujul erau emoţiile că jucăm cu cea mai bună
echipa din ţară, şi aşa este, pentru că de aceea sunt campioane de 10 ani. Dar de acum în-
ainte, le-am zis şi fetelor înainte de meci, suntem pe o pantă ascendentă, creştem de la
meci la meci şi jucăm tot mai bine, iar ăsta e un lucru foarte important”, a declarat la final
antrenorul Florin Pădurean.

„Ştiam că va fi un meci echilibrat între probabil cele mai bune două echipe ale cam-
pionatului, echipe cu multe junioare în loturile naţionale, plus jucătoare la loturile de se-
nioare, care au făcut istorie în fotbalul românesc şi bineînţeles că mă bucură victoria. Eu
spun că am dominat undeva la 75 de minute această partidă, după care ne-am retras şi am
încercat să surprindem pe contraatac, am reuşit să înscriem al doilea gol şi probabil după
acel gol relaxarea fetelor a dus la golul, până la urmă meritat, al echipei adverse”, a spus
după meci Iulian Szekely, antrenorul Universităţii Olimpia Cluj.

După acest meci, Fortuna a coborât un loc, aflându-se acum pe poziţia a treia.
Material preluat de pe www.opiniatimisoarei.ro


