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RETIM Ecologic Service SA, împreună cu ADID
Timiş, organizează ultima campanie din acest an pen-
tru colectarea deşeurilor voluminoase şi periculoase
în zona 1.

Deşeurile voluminoase vor fi colectate în data de
10.11.2021, între orele 10:30-18:30: mobilier, co-
mode, mese de cafea, de toaletă, decorative, mese de
scris pentru copii, rafturi, etajere, etajere metalice,
covoare, carpete, preşuri, canapele, paturi, dulapuri,
birouri, scaune, banchete, saltele, oale, ceasuri, per-
dele, draperii, dulapuri de baie, suporturi prosoape,
lustre, tablouri, obiecte sanitare, căzi, vase de toaletă,
robineţi, cabine de duş, suporturi, baterii sanitare,
chiuvete, bideuri, capace vase de toaletă, lavoare, re-
zervoare de apă pentru vase de toaletă, obiecte mari
de folosinţă îndelungată precum calorifere fontă, ca-
lorifere aluminiu, uşi, tocuri de uşi şi tocuri de geam
etc.

Deşeurile periculoase se colectează în data de
5.11.2021, între orele 10:30-18:30: ambalaje care
conţin reziduuri de substanţe periculoase sau sunt
contaminate cu substanţe periculoase, ambalaje me-

talice care conţin o matrică poroasă solidă formată
din materiale periculoase (exemplu, azbest), inclusiv
containerele goale pentru stocarea sub presiune, ab-
sorbanţi, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei
nespecificate în altă parte), materiale de lustruire şi
îmbrăcăminte de protecţie contaminate cu substanţe
periculoase, vopsele, cerneluri, adezivi şi răşini cu
conţinut de substanţe periculoase, baterii şi acumu-
latori cu plumb, mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii
şi acumulatori nesortate conţinând aceste baterii, sol-
venţi, acizi, alcali, uleiuri şi grăsimi, altele decât cele
comestibile, detergenţi cu conţinut de substanţe pe-
riculoase, bultelii de gaz sub presiune (inclusiv ha-
loni), cu conţinut de substanţe periculoase, deşeuri
din lemn cu conţinut de substanţe periculoase, pesti-
cide, deşeuri de vopsele şi lacuri cu conţinut de sol-
venţi organici sau alte substanţe periculoase.

Deşeurile din tipul celor descrise anterior se pot
depune prin aport voluntar şi în mod gratuit în con-
tainerele speciale puse la dispoziţie în punctele de
colectare şi între orele menţionate, pe strada Dimitrie
Ţichindeal, la capăt.

Ultima campanie de colectare a deşeurilor voluminoase şi periculoase



2 Religie

Învăţături creştine
Am rămas omul unei singure cărţi, şi anume a Cărţii Căr-

ţilor: Sfânta Scriptură. (Sf. Ciprian)

Virtutea se naşte prin înstrăinarea de bunăvoie a sufletului
de trup. (Sf. Maxim Mărturisitorul)

Dacă te rogi lui Dumnezeu pentru ceva şi El întârzie să te
asculte, nu te scârbi pentru aceasta. Tu nu eşti mai înţelept
decât El. (Sf. Isaac Sirul)

Fiinţa tuturor virtuţilor este însuşi Iisus Hristos. (Sf.
Maxim Mărturisitorul)

Pe calea virtuţii, pe măsură ce vei păşi, în aceeaşi  măsură
ţi se va părea calea mai uşoară. (Sf. Ioan Hrisostom)

În sufletele smerite se odihneşte Domnul, căci nimic nu
dezrădăcinează aşa de mult buruienile rele din suflet, ca feri-
cita smerenie. (Sf. Teodor Studitul)

Lipsa de măsură este un rău în toate privinţele, dar se vă-
deşte îndeosebi când este vorba de mâncare. (Sf. Clement Ale-
xandrinul)

Virtutea este înainte-mergătoare adevăratei înţelepciuni.
(Sf. Maxim Mărturisitorul)

Nimic nu ajută mai mult la sănătate, nimic la agerimea
simţurilor, nimic la alungarea bolilor, cum ajută cumpătarea
în mâncare. (Sf. Ioan Hrisostom)

Precum trupul fără suflet este mort, aşa şi sufletul fără pu-
terea minţii este nelucrător şi nu poate moşteni pe Dumnezeu.
(Sf. Antonie cel Mare)

Focul păcatului se stinge prin apa curată a virtuţii. (Sf.
Ioan Hrisostom)

Uitarea obişnuieşte să stingă paza minţii, cum  stinge apa
focul. (Cuviosul Isihie Sinaitul)

Ferice de cel care îşi plânge cu adevărat păcatele. (Avva
Isaia Pustnicul)

Cel răbdător poate păstra cu adevărat pacea. (Sf. Efrem
Sirul)

Nimic nu pierde aşa de mult virtutea ca vorbirea deşartă.
(Cuviosul Ioan Carpatiul)

Somnul prea mult e o piedică pentru neprihănire. (Cuvio-
sul Teognost)

Omul devine asemenea lui Dumnezeu prin virtute. (Sf.
Grigorie De Nyssa)

Sfânta Parascheva de la Iaşi
este pomenită de către Biserica
Ortodoxă Română pe 14 oc-
tombrie. Sfânta Cuvioasă
Parascheva este cea mai cunoscută
dintre toţi sfinţii ale căror moaşte
se află în ţara noastră. Onomas-
ticul grecesc paraskevi înseamnă
„a cincea zi a săptămânii, vineri”.
În tradiţia populară „Sfânta
Vineri” era considerată stăpână
peste lumea femeilor, îndeletnicir-
ile acestora (cusutul, torsul,
ţesutul) fiind controlate de ea.

Sfânta Parascheva s-a născut în
secolul al XI-lea, în satul Epivat
din Tracia, pe ţărmul Mării Mar-
mara, în apropiere de Constan-
tinopol (azi Istanbul). Se spune că,
pe când avea 10 ani, Cuvioasa
Parascheva a auzit într-o biserică
cuvintele Mântuitorului: „Oricine
voieşte să vină după Mine să se le-
pede de sine, să-şi ia crucea şi să-

mi urmeze Mie” (Marcu 8,
34). Aceste cuvinte o fac să-
şi dăruiască hainele sale
săracilor.

După o vreme se retrage
în pustie. Urmând sfaturile
unor vieţuitori aleşi, se
îndreaptă spre ţinutul Pontu-
lui, oprindu-se la mănăstirea
Maicii Domnului din Hera-
cleea, unde va rămâne cinci
ani. 

De aici a plecat spre Ţara
Sfântă, în dorinţa de a-şi pe-
trece restul vieţii în locurile
sfinte. După ce a văzut
Ierusalimul, s-a aşezat într-o
mănăstire de călugăriţe în
pustiul Iordanului.

Din puţinele ştiri privi-
toare la viaţa ei, aflăm că 
într-o noapte, pe când avea
25 de ani, un înger i-a spus,
în vis, să se reîntoarcă în

locurile părinteşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa:
„Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo ţi se
cade să laşi trupul pământului şi să treci din această
lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat, fără
să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici, împăcată
cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şi-a dat sufletul.

A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei se
spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-
a fost aruncat în mare. 

Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru care
trăia acolo i-a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după
rânduiala creştinească. Săpând deci o groapă, au aflat
trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputrezit şi plin de
mireasmă. Cu toate acestea, au pus alături de ea şi
trupul corăbierului. Dar, în noaptea următoare, unuia
din creştinii care săpaseră groapa, cu numele Gheo-
rghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, şezând pe un
scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar unul dintre
aceştia îl mustră pentru că n-a scos din groapă trupul
Cuvioasei Parascheva. 

Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care nu era
alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a poruncit să ia
degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vre-
mea împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu
(284- 311) şi era fiul voievodului cetăţii Tesa-
lonicului, botezat în taină de părinţii săi, de frica
cruntelor prigoane împotriva creştinilor. Şi îl
învăţau părinţii în cămara cea ascunsă a palatului
lor toate tainele sfintei credinţe, luminându-i

cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hristos,
precum şi milostenia cea către săraci, săvârşind
faceri de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a
cunoscut adevărul din cuvintele părinţilor săi,
dar, mai ales, a început a lucra într-însul darul lui 
Dumnezeu. Şi tânărul creştea cu anii şi cu
înţelepciunea, urcând ca pe o scară, din putere în
putere. Şi, ajungând la vârsta cea desăvârşită,
părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă, lăsând

pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al mul-
tor averi, ci şi al bunului lor nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea
voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe
fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a
făcut voievod în locul tatălui său. Şi a fost primit
Sfântul cu mare cinste de cetăţeni, iar el cârmuia
cu multă vrednicie poporul, propovăduind pe
faţă dreapta credinţă şi aducând pe mulţi la Hris-
tos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul
că voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat
foarte. Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-
un război cu sciţii, Maximian a poruncit să se
facă praznice în fiecare cetate, în cinstea zeilor,
şi a venit împăratul şi la Tesalonic. Dimitrie,
fiind întrebat dacă sunt adevărate cele auzite de-
spre dânsul, a răspuns cu îndrăzneală,
mărturisind că este creştin şi a defăimat
închinarea păgânească. Îndată, împăratul a
poruncit să-l închidă în temniţă, până la
încheierea jocurilor în cinstea venirii sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe un
luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt, put-
ernic şi înfricoşător la chip, că se lupta cu cei
viteji şi-i ucidea, aruncându-i în suliţe. Era acolo
un tânăr creştin, anume Nestor, cunoscut Sfân-
tului Dimitrie. Acesta, văzând pe Lie ucigând
fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe
creştini, s-a aprins de râvnă. Şi vrând să se lupte
cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţă, cerând de
la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l
poată birui pe acel ucigaş de oameni. Însem-
nându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-a
zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”.

Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat:
„Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată,
trântindu-l jos pe Lie, l-a omorât. S-a întristat
împăratul de moartea lui Lie. Aflând însă că

Sfântul Dimitrie este cel care l-a îndemnat pe
Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis
ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe
Sfântul, în temniţă, că a fost pricina morţii lui
Lie. Şi aceasta făcându-se îndată, marele Dim-
itrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. S-
au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea
slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca
împăratului,  s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

SSffâânnttaa CCuuvviiooaassăă PPaarraasscchheevvaa

SSffâânnttuull MMaarree MMuucceenniicc 
DDiimmiittrriiee IIzzvvoorrââttoorruull ddee MMiirr
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HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8888 ddiinn 2277 sseepptteemmbbrriiee 22002211
privind stabilirea cuantumurilor burselor școlare acordate de către Școala Gim-

nazială Dimitrie Țichindeal Becicherecu Mic pe semestrul I în anul școlar 2021-
2022;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 8899 ddiinn 2277 sseepptteemmbbrriiee 22002211
privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici ai

investiției „Extindere și modernizare sistem alimentare cu apa în localitatea Beci-
cherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, jud. Timiș” și aprobarea devizului cu restul
rămas de executat conform contractului de lucrări nr. 3612/25.04.2019;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9900 ddiinn 2277 sseepptteemmbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic – secțiunea

funcționare pe trimestrul III și secțiunea dezvoltare – pe trimestrul IV anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9911 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară DIMITRIE

ȚICHINDEAL să exercite în numele şi pe seama Comunei Becicherecu Mic anu-
mite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice și în Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat pu-
blic coroborate cu prevederile Ordinului Președintelui ANRSC/ANRE nr. 5/2007;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9922 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind aprobarea investiţiei „Electrificare, denisipare și tratare foraj fântână ar-

teziană, str. Fântânii”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9933 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic – secțiunea dez-

voltare – trimestrul IV anul 2021;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9944 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind actualizarea valorii investiției locale „Construire Capelă Mortuară și Sală

Multifuncțională în localitatea Becicherecu Mic”;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9955 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului identificat cu nr. cad. A.

564/1/2;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9966 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind modificarea limitelor, rectificarea suprafețelor și repoziționarea imobilelor

înscrise în CF nr. 401205, nr. 400969, nr. 401207, nr. 401208 și nr. 401209;

HHoottăărrâârreeaa nnrr.. 9977 ddiinn 2200 ooccttoommbbrriiee 22002211
privind rectificarea bugetului local al comunei Becicherecu Mic – secțiunea

funcționare și secțiunea dezvoltare – pentru trimestrul IV pe anul 2021.

DDiinn aaggeennddaa CCoonnssiilliiuulluuii LLooccaall 
BBeecciicchheerreeccuu MMiicc

Administraţie

Sfaturi utile pentru 
a preveni furturile

din locuinţă
Când plecaţi de acasă încercaţi să

creaţi aparenţa că se află cineva în lo-
cuinţă, prin diverse metode, respectiv
instalarea unor dispozitive de aprin-
dere şi stingere automată a luminilor
în locuinţă, de către un vecin sau o per-
soană de încredere!

Nu permiteţi străinilor să intre în
casă pentru a folosi telefonul sau pen-
tru 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 secun-
dare, 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 suprave-
gheze locuinţa, sau să acţioneze în aşa fel încât să nu se sesizeze lipsa
dumneavoastră!

Dacă plecaţi pentru o perioadă scurtă, puteţi aprinde luminile, radioul
sau televizorul.

Încuiaţi uşile şi geamurile chiar şi atunci când plecaţi pentru câteva mi-
nute!

Nu lăsaţi sume mari de bani sau valori în locuinţă!

Nu lăsaţi bilete în uşă sau mesaje pe robotul telefonic prin al căror con-
ţinut să informaţi străinii că aţi plecat în concediu!

Instruiţi-vă copiii ca, atunci când sunt singuri acasă, să nu deschidă uşa
de acces în locuinţă persoanelor străine care spun că sunt trimişi de părinţi
pentru a le da diverse obiecte!

Trebuie lăsat la vecini de încredere un număr de telefon unde puteţi fi
găsit. Este de evitat oferirea de informaţii despre vecini persoanelor ne-
cunoscute.

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

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

Agent-şef de poliţie Alin CÎRNARIU

Deoarece până la apariţia sezonului rece este doar un pas, SVSU Becicherecu Mic face
o serie de recomandări privind respectarea unor măsuri de prevenire a incendiilor la ex-
ploatarea mijloacelor de încălzire. Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei) de alimentare cu
lemne a sobei, se va monta o tabla metalică (cu dimensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât
jarul căzut accidental din sobă să nu intre în contact cu materialele combustibile şi astfel să
provoace un incendiu. În sobă nu se vor introduce lemne mai lungi decât focarul, iar portiţa
de acces nu se va lăsa deschisă. De asemenea, copii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în în-
căperile unde sunt utilizate astfel de sisteme de încălzire. Jucându-se, copiii pot amplasa
materiale textile sau jucării pe sobă sau pot umbla la focar, generând incendii ce pot avea
consecinţe tragice.

De asemenea:
- nu se vor depozita materiale combustibile la o distanţă mai mică de jumătate de

metru faţă de sobă;
- nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi

supraîncărcarea acesteia.
În cazul utilizării sobelor fără acumulare de căldură:
- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice neizolate şi materialele combustibile

din vecinătate va fi de cel puţin 1 m;
- pardoseala combustibilă de sub acestea se va proteja printr-un postament termic

izolator; acest postament va depăşi perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de ali-
mentare cu 50 cm.

Totodată, o atenţie sporită trebuie avută la repararea, izolarea şi curăţarea periodică a co-
şurilor de fum, întrucât funinginea rezultată prin arderea materialului lemnos şi depusă în
interiorul coşurilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor, se poate aprinde şi provoca
incendii, fie prin efect termic fie din cauza jarului (scânteilor) ajunse în contact cu materia-
lele combustibile din construcţia locuinţei. 

În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile ale coşurilor de fum, scânteile pot duce la
aprinderea materialelor combustibile din construcţia planşeelor sau acoperişurilor. 

Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indicat ca porţiunea coşului de fum care trece
prin pod să fie văruită (var alb), astfel încât orice problemă apărută să poată fi observată
imediat şi remediată.

Pentru mijloacele de încălzire având drept combustibil gazele naturale se va avea în ve-
dere verificarea şi întreţinerea instalaţiei de gaze naturale (conducte, robinete, arzătoare),
înlăturându-se orice posibilitate de producere a scăpărilor de gaze.

Curăţarea coșurilor de fum, măsură necesară în anotimpul rece
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Bianca-Florica Manea s-a născut în 9 de-
cembrie 1990, la Timişoara, dar ambii pă-
rinţi sunt născuţi în Becicherecu Mic. 

A studiat la Liceul de Artă „Ion Vidu”
din Timişoara, secţia coregra*e. A decis ca
mai departe să urmeze cursurile Universi-
tăţii de Medicină şi Farmacie „Victor
Babeş” din Timişoara, specializarea asis-
tent farmacist. Din anul 2013 lucrează la
farmacia din comuna Becicherecu Mic.

„Am început să mă implic în politică – ne po-
veşteşte Bianca-Florica Manea – de prin 2010-
2011, iar din anul 2016 sunt consilier în cadrul
Consiliului Local Becicherecu Mic, alături de
echipa PSD, echipa domnului primar. 

Consider că am avut o activitate – dacă mă refer
aici la primul meu mandat – destul de bună. Am

susţinut întotdeauna iniţiativele domnului primar.
Am activat în domeniile social, învăţământ, sănă-
tate. Am rămas să mă ocup şi în acest mandat de
aceleaşi sectoare. 

În ceea ce priveşte Comisia de sănătate, în acest
mandat încercăm să ajutăm oamenii, mai ales în
situaţia aceasta de pandemie. 

Şi în cadrul Comisiei sociale am încercat, şi eu
zic că am şi reuşit, să rezolvăm toate problemele
care ne-au fost sesizate.

În ceea ce priveşte dorinţele noastre, ale consi-
lierilor locali PSD, vrem să atragem investitori în
localitatea noastră, chiar multinaţionale, să se
creeze locuri de muncă, iar oamenii să aibă alter-
native mai bune şi în ceea ce priveşte câştigurile
salariale. 

Suntem o comună în plină dezvoltare, iar acesta
ar putea fi atu-ul nostru.

Mai avem proiectele în curs de implementare,
foarte importante pentru comunitate, cum ar fi ca-

nalizarea şi introducerea alimentării cu gaz. 
Canalizarea este aproape finalizată, iar proiectul

de alimentare cu gaz este depus spre finanţare.
Revenind la domeniul meu de activitate, pot

spune că din acest punct de vedere comuna Beci-
cherecu Mic stă foarte bine: avem un centru me-
dical de permanenţă, avem o policlinică. 

Întâmpinăm probleme acum în pandemie, din
cauza reticenţei oamenilor faţă de vaccinare şi faţă
de respectarea măsurilor privind prevenirea răs-
pândirii infectărilor cu COVID-19.

Fiind deja la al doilea mandat, oamenii vin şi
îmi fac cunoscute problemele lor, vin chiar şi aici,
la farmacie. 

Tot timpul am supus aceste probleme atenţiei
Consiliului Local al comunei Becicherecu Mic, iar
într-o proporţie destul de mare aceste probleme s-
au şi rezolvat”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PORTRET DE CONSILIER LOCAL:

Stimaţi cetăţeni,

În data de 22.10.2021 a fost publicată, în Monitorul Ofi-
cial al României, Hotărârea Guvernului nr. 1130 care se
aplică începând cu 25.10.2021. Noua Hotărâre de Guvern
modifică Anexa nr. 2 şi înlocuieşte Anexa nr. 3 a Hotărârii
de Guvern nr. 1090/2021 prin care a fost prelungită starea
de alertă pe teritoriul României în perioada 10.10.2021 -
09.11.2021. Sintetizăm principalele modificări aduse de
acest act normativ:

1. Purtarea măştii devine obligatorie pe întreg teritoriul
României, atât în spaţiile publice închise cât şi în spaţiile
publice deschise.

2. Circulaţia de noapte (22:00-05:00) este restricţionată
pe întreg teritoriul României, indiferent de rata de infectare
a localităţilor, pentru persoanele care nu prezintă un certifi-
cat verde (certificat de vaccinare). Prin excepţie, circulaţia
persoanelor nevaccinate în intervalul 22:00-05:00 se face în
următoarele cazuri:

- în interes profesional 
- pentru asistenţă medicală de urgenţă
- călătorii înafara localităţii cu avionul, trenul, autocarul

etc.
- pentru a îngriji bătrâni, copii, persoane bolnave/cu di-

zabilităţi ori decesul unui membru de familie.
Dovada se face cu legitimaţie de serviciu, adeverinţă de

la angajator sau declaraţie pe proprie răspundere.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă nu-

mele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodă-
riei/locului activităţii, motivul deplasării, data completării

şi semnătura.
3. Accesul în instituţiile publice centrale şi locale, în se-

diile regiilor autonome şi a operatorilor economici cu capital
de stat este permis doar persoanelor care prezintă certificatul
verde (certificatul de vaccinare) sau un test PCR RT care nu
este mai vechi de 72 de ore, respectiv un test antigen certi-
ficat care nu este mai vechi de 48 de ore. Sunt exceptate de
la această măsură:

- angajaţii instituţiilor publice centrale şi locale, în sediile
regiilor autonome şi a operatorilor economici cu capital de stat
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestor organizaţii;

- avocaţii care asigură asistenţa juridică a persoanelor fi-
zice şi juridice în baza Legii nr.51/1995;

- persoanele care se prezintă pentru întocmirea actelor de
stare civilă URGENTE (certificate naştere şi certificate
deces);

4. Cetăţenilor care nu fac dovada vaccinării li se permite
accesul în magazinele alimentare şi în lăcaşurile de cult, cu
respectarea orarului de funcţionare al acestor instituţii şi cu
respectarea regulilor de igienă şi distanţare fizică.

5. Activitatea pieţei agroalimentare se desfăşoară ca şi
până acum, cu respectarea normelor de organizare stabilite
prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor pu-
blice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvol-
tării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii
şi protecţiei sociale.

6. Activitatea operatorilor economici care au activitate de
prestări - servicii şi furnizare bunuri (magazinele alimentare)
îşi desfăşoară activitatea cu publicul în intervalul 05:00-
21:00, iar în intervalul 21:00-05:00 sunt permise activităţile

de vânzare cu livrare la domiciliu.
7. Activitatea în interior a operatorilor HoReCa este per-

misă în intervalul 05:00 - 21:00 la o capacitate de 50% din
maximul capacităţii de servire şi doar pentru persoanele care
prezintă un certificat verde (certificat de vaccinare) sau un
test PCR RT care nu este mai vechi de 72 de ore, respectiv
un test antigen certificat care nu este mai vechi de 48 de ore.
Activitatea de servire în exterior este permisă persoanelor
care prezintă un certificat verde sau un test PCR RT care nu
este mai vechi de 72 de ore, respectiv un test antigen certi-
ficat care nu este mai vechi de 48 de ore.

8. Activitatea barurilor, cluburilor sau discotecilor este
interzisă.

9. Ordinul Ministerului Educaţiei nr.3243 din 05.02.2021,
privind structura anului şcolar 2021-2022 a fost modificat,
iar în intervalul 25.10.2021 - 05.11.2021, preşcolarii, elevii
din ciclul primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal
se află în vacanţă.

Pe lângă cele trei reguli de aur (purtarea corectă a măştii,
distanţarea fizică şi igienizarea mâinilor) avem la dispoziţie
şi vaccinul care poate preveni infectarea cu virusul, iar dacă
persoana vaccinată s-a reinfectat este limitată severitatea
simptomelor (este dovedit medical că persoanele care au
avut anticorpi - fie prin vaccin, fie prin formarea pe cale na-
turală în urma trecerii prin boală - îşi formează mai repede
anticorpii la o nouă infectare şi este redusă semnificativ sim-
ptomatologia bolii astfel încât tratarea acesteia să se facă
prin repaos la domiciliu, nu în secţiile de ATI ale spitalelor).

Vă mulţumim pentru răbdare, încredere şi vă dorim multă
sănătate!

Comunicat oficial 24 octombrie 2021

BIANCA-FLORICA MANEA
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Comuna Becicherecu Mic este strâns legată de viaţa
marelui preot şi cărturar bănăţean Dimitrie Ţichin-
deal, cel pe care poetul nostru naţional Mihai Emi-
nescu l-a numit „Ţichindeal Gură de Aur”. Şcoala din
comună îi poartă numele, are busturi în trei locuri din
comună, iar dictonul său „Ce n-aş face eu pentru bi-
nele neamului meu?” este motto-ul localităţii.

Există în Becicherecu Mic şi o altă instituţie care îi
poartă numele, şi anume Muzeul „Dimitrie Ţichin-
deal”, o întreprindere curajoasă, dar care a prins un
contur bine de)nit. Funcţionează acum în şcoala
veche şi este gestionat de doamna Maria, Marinela
cum o ştiu toţi locuitorii din Becicherecu Mic, Bobeş.
Dedicată misiunii de a aduce în muzeu obiecte şi măr-
turii ale trecutului comunei Becicherecu Mic, doamna
Bobeş a reuşit să transforme micul muzeu de la înce-
put într-un spaţiu cu mai multe încăperi, în care vizi-
tatorul poate vedea, pe lângă portrete şi documente
legate de cel care dă numele muzeului, Dimitrie Ţi-
chindeal, şi obiecte de vestimentaţie, ţesături, obiecte
de uz gospodăresc sau casnic pe care locuitorii de aici
– )e că au fost germani, sârbi ori români – le-au folo-
sit de-a lungul timpului.

Muzeul „Dimitrie Ţichindeal” ar trebui vizitat nu
doar de elevii de la şcoală, care pot pătrunde aici tra-
diţia istorică a acestor locuri, ci şi de ceilalţi locuitori
ai Becicherecului Mic, mai noi sau mai vechi, pentru
că, putem spune fără teama de a greşi, aici veţi putea
descoperi esenţa a ceea ce a însemnat şi înseamnă Be-
cicherecu Mic pe harta istorică a Banatului şi Româ-
niei.

Portul popular al sârbilor
şi românilor

În cadrul Muzeului „Dimitrie Ţichindeal” puteţi ad-
mira, aşa cum am amintit, obiecte de vestimentaţie
aparţinând etniilor care au convieţuit în Becicherecu
Mic. Îmbrăcămintea românilor şi a sârbilor de rând, în
timpul verii, consta dintr-o cămaşă, brodată uneori cu
fir turcesc, şi dintr-o pereche de izmene din pânză de
in. 

Românul îşi acoperea capul cu o căciulă neagră din
blandă de oaie, iar în jurul trupului purta o curea lată
de piele, ţintuită cu nasturi mari şi galbeni.

Sârbii purtau în locul acestui chimir un brâu ungu-
resc albastru. Pe cap purta fie o pălărie cu borurile răs-
frânte pe jumătate, fie o cuşmă de husar, făcută din
pâslă. Sârbii şi românii avuţi se îmbrăcau cu şube albe
sau albastre şi purtau cizme.

Portul de iarnă al oamenilor de rând consta dintr-o
bundă (cojoc) din blană de oaie sau „cabarnic” (manta)
din lână. 

Purtau iţari lungi din pânză groasă, peste care atârna,
ca podoabă, cămaşa. Picioarele le înveleau cu obiele
din lână şi încălţau opincile, care se legau în jurul pi-
ciorului cu nojiţe de piele. 

În timpul verii femeile purtau o cămaşă lungă de in,
împodobită la gât şi la mâneci cu fir turcesc. Aceasta

era strânsă pe trup cu două oprege din franjuri de lână
roşie, galbenă şi verde. Iarna îmbrăcăminţii i se adăuga
doar un cojoc şi o pereche de cizme. 

Părul era foarte frumos împletit şi împodobit cu
multe pietre false şi ace. Femeile care aveau bani îşi
atârnau pe frunte bănuţi de 20, 17, 10 şi 7 creiţari, în
şiraguri de formă triunghiulară. Cerceii, făcuţi din bu-
căţi de alamă şi pietre false, erau adeseori foarte grei,
dar fără valoare.

Cum se îmbrăcau germanii
Portul germanilor din Becicherecu Mic era asemă-

nător cu cel al şvabilor din ţinuturile dunărene. Femeile
purtau culori pastelate care nu atrăgeau atenţia, pe când
bărbaţii îşi adaptau ţinuta mai mult după moda orăşe-
nească. De asemenea, este de remarcat deosebirea evi-
dentă ce se făcea între portul femeilor măritate şi cel
al fetelor. Fetele aveau dreptul să nu poarte batic, în
timp ce femeile măritate erau obligate să-l poarte. În
jurul vârstei de 40 de ani femeile măritate începeau să
poarte îmbrăcăminte de culoare neagră.

Portul popular bărbătesc, adus odată cu colonizarea
germană de către coloniştii din ţinuturile Trier şi Ha-
merstein, s-a amestecat şi din cele două porturi s-a for-
mat unul specific noii aşezări. În prima jumătate a
secolului XIX, în timpul maghiarizării, multe din pie-
sele vestimentare au fost sacrificate şi înlocuite cu cele
specific maghiare.

În jurul anului 1880 şi mai târziu, duminica şi la săr-
bători, bărbaţii purtau pantaloni bleumarin strâmţi, bă-
gaţi în cizme şi brodaţi cu fir negru. Din materialul
negru aveau o jletcă ce se putea încheia până la gât.
Peste jiletcă purtau o jachetă, iar la gât purtau cu plă-
cere fular negru. 

Pălăria neagră a înlocuit în secolul al XVIII-lea pă-
lăria în trei colţuri. Bărbaţii şi tinerii încep abia la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea să poarte mustăţi. Probabil
că şi la noi, în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
bărbaţii să fi purtat o coadă împletită cu grijă. În lunile
de vară purtau pantaloni albi, strâmţi, băgaţi în ciorapi
din lână albă. 

În picioare purtau fie papuci din piele, fie cipici cro-
şetaţi din lână neagră şi tălpuiţi cu piele. Cămaşa de in
era legată la brâu cu un şorţ. După Primul Război Mon-
dial pantalonii albi sunt înlocuiţi cu stofele produse de
fabrică. În jurul anului 1900 dispar pantalonii înguşti
maghiari, fiind înlocuiţi cu cei largi.

Cizmele sunt înlocuite cu „ziehschuch” (pantofi de
gumă). În anul 1912 culoarea neagră este înlocuită cu
cea maro, care devine predominantă în costumele băr-
băteşti. Cămăşile cu dungi încep să se poarte în jurul
anului 1920, la care intelectualii purtau cravată. Iarna
se purta bundă sau palton.

Odată cu terminarea şcolii, fetele erau considerate
mari şi erau supuse procedurii de a se coafa. Părul era
lipit de cap şi, pentru a realiza acest lucru, se folosea
apă cu zahăr, apoi era împletit într-o coadă, la capăt
mai lată, pentru a putea fi prinsă, cu ajutorul pieptenu-
lui, în jurul capului.

Până în jurul anului 1910 îmbrăcămintea de sărbă-
toare consta într-o bluză albă brodată şi o fustă de cu-
loare deschisă, plisată. Pentru a sta cât mai înfoiată,
femeia purta câte patru-şase fuste pe dedesubt, şi ele
plisate. 

Baticul cu franjuri mari, pictat cu flori, era legat în
cruce pe piept. Peste fustă se lega un şorţ negru brodat.
În jurul anului 1900, numărul fustelor scade şi bluzele
albe au fost înlocuite cu altele, în culori mai vii.

Duminica femeile purtau o fustă neagră de catifea,
care se purta peste fusta obişnuită. Cele mai bogate le
garniseau cu blană. 

Capul şi-l acopereau cu baticuri negre. Pentru a se
apăra de frig foloseau o eşarfă mare, de culoare neagră,
în care se înveleau.

Au fost, cele de mai sus, doar două „lecţii” de istorie
locală, una care poate fi completată vizitând Muzeul
„Dimitrie Ţichindeal” din Becicherecu Mic.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

Repere ale comunei Becicherecu Mic:

MUZEUL „DIMITRIE ŢICHINDEAL”
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În ultima vreme au plecat dintre noi
Creta Ioan (73 de ani),

Cristea Crina-Grațiana (66 de ani),
Bucovan Mihai (71 de ani)

Dumnezeu să-i 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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Tipărit la Garamond Cluj Napoca
ISSN 2360-2724

Mica publicitate
Electrician, execut instalaţii elec-

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

Electrician, execut instalaţii elec-
trice complete, deţin PFA. Pentru in-
formaţii suplimentare, sunaţi la
numărul de telefon 0723-321.452. Starea civilă

Şi-au unit destinele
Cristian Enache și Rebeca-Larisa Tărău

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

Sondaj de opinie:

Sunteţi sau nu de acord
cu arondarea 

la SPCLEP Dudeştii Noi?
Autorităţile locale din comuna Becicherecu Mic au purtat discuţii la nivelul

Serviciului Judeţean de Evidenţă a Persoanei privind posibilitatea arondării la
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei (SPCLEP) Dudeştii
Noi. Aceste discuţii s-au purtat ca urmare a faptului că locuitorii din Becicherecu
Mic sunt nevoiţi să se deplaseze la Timişoara pentru a-şi întocmi actele de iden-
titate, situaţie care devine neplăcută atunci când acest serviciu se supraaglome-
rează (cu prilejul alegerilor sau al concediilor, de exemplu).

Astfel de soluţii au mai ales şi alte comune din judeţul Timiş. De exemplu,
comuna Biled s-a arondat la SPCLEP Şandra, atât din motive economice, cât şi
organizatorice (pentru a nu pune oamenii pe drumuri, mai ales acum, în pe-
rioadă de pandemie).

Astfel, arondarea la SPCLEP Dudeştii Noi ar scuti cetăţenii de o deplasare
lungă la Timişoara. În acelaşi timp, dacă s-ar în6inţa un astfel de serviciu la Be-
cicherecu Mic, din sumele încasate de la autorităţile judeţene şi din taxele per-
cepute 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 funcţionari care ar trebui
angajaţi.

În aceste condiţii, vă supunem atenţiei un sondaj de opinie. Bifaţi, în talonul
de mai jos, în căsuţa corespunzătoare, opţiunea dumneavoastră privind posibi-
litatea arondării la SPCLEP Dudeştii Noi, decupaţi talonul şi depuneţi-l în cutia
poştală a Primăriei Becicherecu Mic.

În urma votului dumneavoastră, Consiliul Local va emite o hotărâre. În ceea
ce-i priveşte pe cei care nu vor completa şi depune taloanele, se consideră că vor
6 de acord cu hotărârea Consiliului Local. 

CINE VOTEAZĂ, CONTEAZĂ!

Sunt de acord cu arondarea la SPCLEP Dudeştii Noi

Nu sunt de acord cu arondarea la SPCLEP Dudeştii Noi

SONDAJ DE OPINIE

Utile
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– Ce mai e nou, Ştrulă?
– Mă, Bulă, sunt supărat… Am aflat că

nevastă-mea mă înşeală…
– Bă, eu te-am întrebat ce mai e nou!

Două blonde stau de vorbă:
– Fată, închipuieşteţi, ieri s-a luat cu-

rentul la Mall!
– Ştiu, fată! O oră am rămas blocată pe

scara rulantă!

Trei scheleţi mergeau pe stradă. La un
moment dat unul îl pipăie pe cel de lângă
el şi zice:

– Ia uite ce oase tari ai! Când ai murit?
– In ’70 zice scheletul. Eh, se mânca

sănătos atunci. Dar tu când ai murit?
– Păi în ’90 dar şi atunci se mânca încă

sănătos.
– Da, se vede că si tu ai oase tari.. cal-

ciu… ce să mai.
– Tu când ai murit? îl intrebară curioşi

pe al treilea schelet.
– Bă, eu n-am murit! Sunt student la

Poli şi mă duc la cursuri.

BancuriIntegrame: Replica

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

Actualitate

Primăriei Comunei Becicherecu Mic, în conformi-
tate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea
măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul
vulnerabil va asigura distribuirea formularelor tipărite
(cerere – declaraţie pe proprie răspundere) precum şi
preluarea documentelor necesare acordării ajutorului
pentru încălzirea locuinţei, sezonul rece 2021-2022, şi
pentru suplimentul de energie.

Documentele necesare pentru acordarea 
ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi 

a suplimentului pentru energie sunt:

1. cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru
acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – for-
mular tip;

2. copii după actele de identitate ale membrilor de
familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru
care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de
identitate/carte de identitate provizorie, certificat de
naştere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetă-
ţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară
sau permanentă, document de identitate, permis de şe-
dere pe termen lung, iar pentru cetăţenii UE: certificat
înregistrare, carte de rezidenţă;

3. acte din care rezultă calitatea titularului cererii
faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:

- proprietar (copie după contractul de vânzare-cum-
părare, extras de carte funciară)

- chiriaş (contract de închiriere)
- împuternicit (contract de comodat sau împuterni-

cire de la proprietar/titularul contractului de închi-
riere);

4. acte privind veniturile nete lunare realizate de fa-
milia/persoana singură în luna anterioară depunerii ce-
rerii:

- adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea
bonurilor de masă, prime, ore suplimentare, alte spo-
ruri etc.)

- cupoane pensii
- cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului

până la vârsta de 2 sau 3 ani
- cupoane indemnizaţii cu caracter permanent
- cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament

familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
- acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, do-

bânzi, dividende sau părţi sociale
- adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile
impozabile pentru persoanele care nu realizează veni-
turi;

5. Factură de energie electrică (completă).
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada

sezonului rece, 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, se
acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni ro-
mâni sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa
în comuna Becicherecu Mic, în funcţie de venitul net
mediu lunar pe membru de familie, dar şi în funcţie de
sistemul utilizat pentru încălzirea locuinţei: energie
electrică şi/sau combustibili solizi (lemne) şi/sau pe-
trolieri.

Consumatorii vulnerabili care utilizează pentru în-
călzirea locuinţei energie electrică sau combustibili so-
lizi şi/sau petrolieri beneficiază de ajutor lunar pentru
încălzirea locuinţei, în situaţia în care venitul net
mediu lunar pe membru de familie este de până la
1.386 lei în cazul familiilor şi 2.053 lei în cazul per-
soanelor singure. Pentru acordarea suplimentului de
energie solicitanţii trebuie să îndeplinească aceleaşi
condiţii (privind veniturile şi bunurile aflate în proprie-
tate).

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, inclusiv
în perioada sezonului rece, în sumă fixă în funcţie de
sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
2. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi

şi/sau petrolieri şi se acordă cu scopul de a acoperi in-
tegral sau o parte din cheltuielile cu: iluminatul locuin-
ţei, susţinerea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei
calde în locuinţă şi asigurarea continuităţii în alimen-
tare a echipamentelor electrice de care depinde viaţa
persoanelor, din motive de sănătate.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordă-
rii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie
termică furnizată în sistem centralizat, gaze natu-
rale, energie electrică si combustibili solizi si/sau

petrolieri şi a stimulentului pentru energie
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei

de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea afe-

rentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000
mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală             

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/moto-

ciclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia
celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau des-
tinate transportului acestora sau persoanelor depen-
dente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o ve-
chime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, micro-
buze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,

moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje

de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric

(*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror va-

loare netă de producţie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate
conduce la excluderea acordării ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem
centralizat, gaze naturale, energie electrică si combus-
tibili solizi si/sau petrolieri şi a stimulentului pentru
energie.

Primăria preia documentele privind acordarea
ajutorului pentru încălzirea locuinţei


