
Tribunalul Timiş dă dreptate Consiliului Local 
în problema gazelor de şist

Comuna Beba Veche a obţinut o 
victorie majoră în disputa cu pri-

vire la explorările pentru hidrocar-
buri desfăşurate în toată zona de vest 
a judeţului.  

Cea mai importantă hotărâre de Con-
siliu Local, adoptată anul trecut în 
data de 11 august, privind interzice-
rea explorărilor pe teritoriul comunei 
noastre a fost atacată iniţiat de Pre-
fectura Timiş în contencios adminis-
trativ. Numai că judecătorii de la Cur-
tea de Apel Timişoara au dat câştig 
de cauză Consiliului Local Beba Ve-
che şi au respins plângerea intentată 
de Prefectură ca fiind nefondată:

Instanța hotărăște:
Respinge ca nefondată acțiunea for-
mulată de reclamantul PREFECTUL JU-
DEȚULUI TIMIȘ, cu sediul în Timișoara, 
b-dul Revoluției din 1989, nr 17A, jude-
țul Timiș, în contradictoriu cu pârâtul 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BEBA 
VECHE, cu sediul în Beba Veche, str. 
Principală nr. 292, jud. Timiș. 
Fără cheltuieli de judecată.
Pronunțată în ședință publică din data 
de 06 februarie 2015.

„Prin acţiunea pe care am între-
prins-o, în calitate de primar, pot să 
apreciez că administraţia locală Beba 
Veche a emis cea mai importantă ho-
tărâre pentru viitorul comunei. A fost 
făcut un pas mare pentru ca Beba 
Veche să rămână aceeaşi comună ne-
poluată şi căreia să nu-i fie periclitat 
viitorul din punct de vedere ecologic. 
Prin eforturile şi ale Consiliului Local 
au fost apărate interesele cetăţenilor 

comunei Beba Veche şi dreptul lor de 
a trăi într-un mediu curat, sănătos”, a 
declarat primarul Ioan Bohancanu.
Hotărârea de Consiliul Local prevede 
la Articolul 1 că „Se interzic activităţi-
le de prospecţiune seismică, explora-
re-dezvoltare-exploatare a hidrocar-
burilor neconvenţionale prin metoda 
fracturării hidraulice de mare volum 
pe teritoriul rezervaţiei ornitologice 
Beba Veche”. De asemenea, la artico-
lul 2 „se interzice concesionarea sau 
închirierea terenurilor proprietate 
privată ale comunei Beba Veche, ju-
deţul Timiş, în scopul efectuării pros-
pecţiilor seismice, explorare-dez-

voltare-exploatare a hidrocarburilor 
neconvenţionale prin metoda fractu-
rării hidraulice de mare volum”. Nu în 
ultimul rând, la articolul 3 se interzic 
prospecţiunile „fără existenţa preala-
bilă a acordului scris al proprietarilor 
de teren”.

Trebuie spus că aceasta este o victo-
rie de etapă şi că Prefectura Timiş a 
depus recurs, conform legii. Dacă ho-
tărârea Tribunalului Timiş va rămâne 
valabilă, acesta ar putea fi un prece-
dent folosit de comunele din întrea-
ga ţară pentru a-şi apăra teritoriul şi 
interesele legitime ale cetăţenilor.

Hristos a înviat! 
În aceste zile creştinii ortodocşi din comuna noastră se pregătesc să sărbătorească marea taină 
a Învierii Domnului, în timp ce pentru cei catolici sărbătoarea Învierii a avut deja loc. Indiferent de 
confesiune, pentru toţi este un timp al curăţeniei în care ne preocupăm de tot ce înseamnă aspect 
exterior al vieţii noastre, pentru că vrem să fim apreciaţi pentru ceea ce suntem şi ceea ce am re-
uşit în viaţă. Însă dacă ne preocupăm doar de ceea ce vor spune alţii despre noi, riscăm să uităm 
că trebuie mai întâi să facem curăţenie în sufletele noastre pentru a avea curăţenie şi în vieţile 
noastre. Să punem, aşadar, în ordine şi relaţia noastră cu cei de lângă noi: de la vecin, la prieten 
sau membru familie. Să nu uităm că dacă nu există înţelegere între noi nu putem să trăim în pace 
şi să ne bucurăm de rodul muncii noastre. De aceea, în prag de Paște, nu uitaţi să faceţi un gest 
de bunăvoinţă faţă de cei cărora viaţa le-a rezervat prea multe greutăţi. Întindeţi mâna celor care 
v-au greşit şi împăcaţi-vă. Fiţi mai buni şi mai înţelegători unii cu alţii. Nu-i uitaţi nici pe cei care, de 
voie, de nevoie, au luat calea străinătăţiiîn căutarea unui trai mai bun.
Pe această cale doresc să vă urez ca Sfintele sărbători Pascale să vă aducă pace şi linişte în su-
flete şi să fie un prilej de fericire alături de familie şi de cei dragi. 

Hristos a înviat!
primar, Ioan Bohancanu
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Primăria şi Consiliul Local Beba Veche
vă urează Paște fericit!
Frohe Ostern!
Boldog Husveti Ünnepeket!



Reamenajarea Primăriei s-a încheiat 
Cu puţin timp înainte de Paşti, lu-

crările de amenajare desfăşurate 
în clădirea Primăriei s-au încheiat. 
Este tocmai genul de lucrare care 
se execută pe perioada iernii, iar de 
acum înainte echipa de muncitori ai 
primăriei se poate muta pe viitoarele 
şantiere ce vor fi deschise în comună.

În doar o lună şi jumătate şi cu cos-
turi foarte mici au fost refăcute mai 
multe camere administrative – social, 
casierie, contabilitate, dar şi corido-
rul, holul de aşteptare şi toaletele. 
Refăcute în totalitate, toate aceste 
încăperi aduc un aer de prospeţime 
şi totodată sunt mai primitoare şi plă-
cute celor care vin să îşi rezolve diferi-
tele probleme. De asemenea, prin izolarea termică 

a încăperilor se reduce consumul de 
lemne cu peste 50% iar angajaţii pot 
să lucreze în condiţii foarte bune.

CURIERUL de BEBA VECHE2 4 VI 1920

Depunerea cereri-
lor de plată la APIA

Fermierii vor putea depune cere-
rea unică de plată începând de 

luni, 6 aprilie 2015. Termenul final 
este 15 iunie 2015. De asemenea, 
în cererea de plată fermierii vor pu-
tea bifa şi căsuța corespunzătoare 
plăților cuplate. În plus, cererea de 
plată va putea fi depusă şi online.

ANIF se ţine de 
cuvânt

În urma apelurilor făcute de agri-
cultorii din Beba veche şi Che-

glevici, Agenţia Naţională pentru 
Îmbunătăţiri Funciare (ANIF) a 
luat măsuri pentru ca ceea ce s-a 
întâmplat la începutul anului – in-
undarea terenurilor – să nu se mai 
repete. La ultimele ploi serviciul de 
pompare a apei a funcţionat fără 
reproş, în timp ce agricultorii au aş-
teptat să vadă dacă oficialii se vor 
ţine de promisiuni. Ei speră ca de 
acum încolo cei care sunt respon-
sabili să îşi facă treaba.

Şcoala Altfel la 
Beba Veche

Săptămâna 6-10 aprilie 2015 
este dedicată activităților edu-

cative extracurriculare şi extraşco-
lare în cadrul programului național 
„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 
organizat de Ministerul Educației 
Naționale. În această săptămână 
cursurile nu se derulează conform 
orarului obişnuit al unității de învă-
țământ, ci după un orar special. 

Scopul programului este să impli-
ce toți elevii şi cadrele didactice. 
Profesorii răspund intereselor şi 
preocupărilor elevilor, le pun în 
valoare talentele şi capacitățile în 
diferite domenii, nu neapărat în 
cele prezente în curricumul națio-
nal. Este stimulată participarea la 
acțiuni cât mai diverse, în contexte 
nonformale. 

Elevii şcolii Beba Veche vor par-
ticipa la o serie de activităţi care 
vor ieşi din tipare, iar părinţii sunt 
îndemnaţi să-i susţină în această 
săptămână. Detalii şi fotografii în 
viitorul număr al Curierului de Beba 
Veche.

Primăria Beba Veche participă la greva generală
Personalul din administraţia loca-

lă se pregăteşte de o grevă gene-
rală la care vor participa toţi lucrăto-
rii din Primărie Beba Veche, inclusiv 
personalul de conducere – primar, 
viceprimar, secretar. Cu toţii se vor 
solidariza colegilor din ţară întrucât 
personalul din administraţie are cele 
mai mici salarii dintre toţi bugetarii. 

Cu salarii între 8 şi 10 milioane de 

lei vechi, în funcţie de vechime, este 
un impediment foarte mare pentru 
tineri care nu sunt deloc atraşi de 
munca din primărie şi mai mult de-
cât atât, chiar dacă se angajează în-
tr-o primărie nu stau mai mult de un 
an-doi, după care pleacă în mediul 
privat unde salariile sunt mult mai 
bune.

Hemoragia de personal calificat din 

administraţiile locale trebuie stopa-
tă de urgenţă pentru că, să nu uităm, 
primăriile au un rol foarte important 
în viaţa unei comunităţi locale de-
oarece, pe lângă eliberarea de acte 
necesare, sunt cele care accesează 
fonduri necesare dezvoltării şi prin 
programele de investiţii pot schim-
ba în bine nivelul de trai al unei lo-
calităţi.

Luna aprilie, luna curăţeniei 
pentru gospodarii din comuna Beba Veche

Aşa cum a devenit o tradiţie deja, 
luna aprilie este luna curăţeniei 

pentru toţi gospodatii din comuna 
noastră. 

CURĂŢENIE DE PAŞTE
Cu atât mai mult cu cât suntem în 
perioada sărbătorilor se cuvine ca fi-
ecare gospodar să-şi amenajeze cât 
mai frumos gospodăria, dar să nu 
uite nici de spaţiul din faţa casei, de 
la drum. Fie că vorbim de curăţarea 
locului, de toaletarea pomilor, săpa-
rea şanţurilor de scurgere, plantarea 
florilor, toate sunt lucrări necesare şi 
recomandate. De asemenea, cei care 
au depozitat pe domeniul public 
materiale de construcţii sau utilaje 
agricole sunt rugaţi să le introducă în 
curte.

TOALETAREA POMILOR
Cu sprijinul Primăriei, prin echipa de 
muncitori, se va trece din nou la acţi-

unile de toaletare a pomilor şi înlocu-
irea celor uscaţi şi inestetici. La aceste 
acţiuni sunt invitaţi să participe toţi 
locuitorii care sunt rugaţi să îşi vă-

ruiască pomii şi podeţele, unde este 
cazul. Totodată, este momentul ca cei 
care vor să creeze mici grădini de flo-
ri în faţa caselor să o facă. Mulţumită 
lor, comuna a fost mai frumoasă anii 
trecuţi.

PUIEŢII DE PAUWLONIA 
S-AU PRINS
Trebuie să menţionăm că puieţii de 
Pauwlonia plantaţi în toamnă de pri-

mărie au trecut cu bine iarna, nu au 
fost distruşi şi marea majoritate s-au 
prins. Ei au fost altoiţi şi vor fi îngrijiţi 
pe parcursul anului pentru a-şi înce-
pe perioada de creştere accelerată.

ÎNTREŢINEREA CIMITIRELOR
În această perioadă o atenţie deo-
sebită a fost acordată curăţeniei în 
cimitirele din comună. Ca în fiecare 
an, echipa de cosaşi a început să îşi 
facă treaba şi s-a ocupat inclusiv de 

cimitirul vechi din Cherestur. Trebuie 
spus că primăria are de gând să îl în-
grădească în viitorul apropiat. 



Romano-catolicii au sărbătorit Învierea Domnului 

Creştinii romano-catolici din comuna 
Beba Veche au sărbătorit Paştele, cu o 
săptămână înaintea celor ortodocşi. 
La Cherestur, localitatea cu cei mai 
mulţi catolici din comună, s-a sărbă-
torit cu multă emoţie, iar pregătirile 
au fost foarte atente şi minuţioase. 
La biserica din Cherestur, doamnele 
din localitate au împodobit biserica 

în mod deosebit şi au amenajat mor-
mântul lui Isus.  „Cu bucurie cântăm 
de înviere: “Cristos a înviat, biruind 
moartea cu moartea Sa pe Cruce”, 
i-a îndemnat pe credincioşi părinte-

le parohPetru Velciov. A fost un mo-
ment de mare trăire spirituală pentru 
comunitatea care, potrivit recensă-
mântului din 2011, numără 527 de 
suflete.

Paşi importanţi spre rezolvarea 
problemei apei cu arsen  

O veste bună venită chiar în aceste 
zile de la firma de proiecte car a 

făcut studiul de fezabilitate (SC. Eu-
ro-Function SRL) care a terminat pro-
iectul de realizare a unei gospodării 
de apă în comuna Beba Veche şi care 
a prevăzut realizarea a 3 studii de 
fezabilitate (în Beba Veche, Cherestur 
şi Pordeanu) în timp record. 

Aceasta permite Primăriei ca în zilele 
următoare să depună studiul de feza-
bilitate spre avizare iar de la Consiliul 
Judeţean Timiş şi Prefectură avem 
toate promisiunile ca ele să fie trimi-
se de urgenţă la Ministerul Mediului 
pentru a primi finanţarea necesară 
implementării lor în cele trei locali-
tăţi.

Acest studiu a fost întocmit pe baza 
indicatorilor de apă care este livrată 
populaţiei şi va prevedea amplasarea 
a trei staţii care vor scoate tot arse-
nicul, fierul şi alte impurităţi din apa 
potabilă.

PROIECT AQUATIM PENTRU CO-
MUNELE MICI
În altă ordine de idei semnalăm că în 
aceste zile a fost dat publicităţii pro-
gramul operaţional sectorial de Me-
diu pentru perioada 2014 – 2020 în 
care Societatea Aquatim este inclusă. 
În ceea ce ne priveşte pe noi direct, 
Aquatim pregăteşte o nouă aplicaţie 

de peste 150 milioane de euro pentru 
localităţile sub 10.000 de locuitori, 
aici fiind inclusă şi comuna noastră.
„Acest fapt justifică încă o dată, dacă 
mai era nevoie, de ce serviciul de apă 
şi canalizare au fost atribuite Aqua-
tim. Ele vor urma să fie preluate ofici-
al în perioada următoare”, a explicat 
primarul Ioan Bohancanu
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Arderea miriştilor şi 
lucrul cu focul 

deschis
O dată cu debutul curăţeniei de 
primăvară au apărut şi primele in-
cendii de vegetaţie uscată. Arde-
rea necontrolată a miriştilor le-a 
dat deja bătăi de cap pompierilor 
în tot judeţul. 

Ca să evitaţi astfel de evenimen-
te neplăcute, specialiştii de la ISU 
Banat recomandă să ţineţi cont de 
condiţiile meteo, să izolaţi zona 
de ardere faţă de construcţii şi să 
aprindeţi focul pe timp de zi. Dis-
tanţele de siguranţă sunt de minim 
40 metri faţă de locurile cu pericol 
de explozie: gaze şi lichide com-
bustibile, vapori inflamabili, explo-
zivi etc. şi minim 10 metri faţă de 
materiale sau substanţe combus-
tibile precum lemn, hârtie, textile, 
carton asfaltat, bitum, ulei etc.

În plus, aveţi nevoie de un permis 
de lucru cu focul. Tot ce trebuie să 
faceţi este să depuneţi un dosar cu 
actele necesare la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Timiş. Cei care 
nu respectă aceste reguli riscă să 
fie sancţionaţi.

Amenzile pentru persoanele fizice 
sunt cuprinse între 3.000 şi 6.000 
de lei şi ajung până la 50 de mii de 
lei în cazul firmelor.

Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog, 
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalok-
ban!

Egy régi húsvét fényénél borongott 
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

(Poezie trimisă de Silvia Barath)

Un nou director la firma de prestări 
servicii a Primăriei

La începutul lunii aprilie, Consiliul 
Local Beba Veche a numit cu man-

dat special un nou director al firmei 
de prestări servicii aflate în adminis-
trarea locală. Este vorba de dl. jurist 
Ionescu Marinel, din Sânnicolau 
Mare, care va ocupa această funcţie 
până la organizarea concursului de 
ocupare a funcţiei de director, con-
form legii. 

Este un om cu experienţă în cadrul 
administraţiei publice având în ve-
dere obiectivele pe care şi le-a pro-
pus Primăria Beba Veche în cadrul 
acestei societăţi de prestări servicii şi 
acum acela de a realiza cât mai multe 
obiective cu angajaţii de raza comu-
nei Beba Veche. 

Ne referim la lucrări de renovare cât 
şi la lucrări de amenajare de trotua-
re, poduri şi podeţe pe raza comunei 
noastre. De asemenea, atenţia noas-
tră va fi îndreptată spre menţinerea 
curăţeniei şi întreţinerea domeniului 
public la cele mai înalte standarde 
în aşa fel încât comuna noastră să fie 
una din cele mai curate din judeţul 
Timiş.



Hristos a înviat!
În lumea noastră tot mai învrăjbită 

şi plină de temeri pentru ziua de 
mâine, când amenințările cu război 
şi chiar numeroase ciocniri armate, 
atacuri teroriste şi sinucideri în care 
îşi pierd viața numeroşi creştini fră-
mântă omenirea, chemarea Bisericii 
“unul pe altul să ne îmbrățişăm, să 
iertăm toate pentru Înviere” poate 
părea paradoxală, anacronică. 

E dureros să vezi câți oameni se înde-
letnicesc cu aprinderea focului mân-
driei, cu clevetirea cea ucigătoare de 
suflete, cu purtarea de vorbe deşar-
te. Nu aceştia sunt fiii lui Dumnezeu, 
căci scris este fii lui Dumnezeu sunt 
făcători de pace (Matei V, 9).

“Ziua Învierii, şi să ne luminăm cu 
prăznuirea, şi unul pe altul să ne îm-

brățişăm; să zicem: fraților! Și celor ce 
ne urăsc pe noi, să iertăm toate pen-
tru Înviere!”

Iată chemarea sfântă, duhovniceas-
că, pe care o face Biserica în aceste 
zile, în dorința ca Învierea să nu fie 
doar o prăznuire deşartă, cu mânca-
re şi băutură, ci mai înainte de toate, 
o reînnoire lăuntrică, sufletească, o 
biruință menită să petreacă în inima 
fiecărui credincios, un adevăr pe care 

se cuvine să-l pătrundem şi să-l trăim 
în fiecare zi din viața noastră.

Astăzi, Hristos, Domnul şi Mântuito-
rul lumii, din mormânt a răsărit, bi-
ruind legăturile morții şi sfărâmând 
legăturile păcatului. Azi e ziua celei 
mai mari biruințe în istoria omeni-
rii, căci ea nu numai că depăşeşte în 
timp şi spațiu orice altă biruință, ci 
trece şi dincolo de timp, în veşnicie.
Hristos a Înviat! Să ne trezim sufle-
teşte ca să trăim Învierea cu Hristos 
cel înviat din morți! Să împrospătăm 
în noi viața cerească! Să ne deştep-
tăm la bucuria fără margini, mărind 
pe Hristos, căci aceasta este ziua pe 
care a făcut-o Domnul să ne bucu-
răm şi să ne veselim într-însa.

Preot paroh, Florin Matyas
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Rugăciune pentru cei dragi
Tată din Ceruri, Te rog să-mi bine-
cuvântezi familia, prietenii, rude-
le şi pe cei pe care îi iubesc, şi pe 
cei care citesc această rugăciune 
chiar în acest moment.  Arată-le Tu 
o nouă imagine a dragostei şi pu-
terii Tale nemărginite.  Acolo unde 
există durere, te rog să le dăruieşti 
pacea şi mila Ta. Acolo unde exis-
tă îndoială, te rog să le inspiri o 
încredere înnoită prin Harul Tău. 
Unde există o nevoie, te rog să 
le-o împlineşti. Binecuvântează-le 
Tu căminul, familia, munca, dă-le 
Înțelepciune şi Lumină în viața 
lor. Binecuvântează-i când plea-
că şi când se întorc acasă, mergi 
înaintea lor şi deschide-le calea.
Călăuzeşte-i şi ocroteşte-i clipă de 
clipă în toată viața lor. Iartă-le lor 
păcatele făcute cu voie sau fără de 
voie, cu ştiință, din neştiință sau 
pe cele pe care nu şi le amintesc. 
Condu-i Tu pe Calea Ta Cea Sfântă, 
În Numele Fiului Tău, Iisus Hristos. 
Doamne, Tată, Fiule şi Duhule 
Sfânt, îți mulțumesc că tu vei face 
mai mult decât îți pot eu cere.  
Amin.

DECESE †

Berbecariu Floarea (89 ani)
Marincaş Ioan (74 ani)

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Aprilie
• 5 D Duminica Floriilor
• 12 D Învierea Domnului 
(Sfintele Paşti)
• 13 L Sfintele Paşti
• 14 M Sfintele Paşti
• 17 V Izvorul Tămăduirii
• 23 V Sf. Mare Mucenic
 Gheorghe

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Aprilie  - Prier
• 2 J Joia Sfântă
• 3 V Vinerea Sfântă
• 4 S Sâmbăta Sfântă
• 5D Învierea Domnului (Paştele)
• 25 S Sf. Marcu
• 29 M Sf. Ecaterina din Siena

Despre recunoştinţă 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Într-un sat sărman trăia o mamă vă-
duvă şi avea un singur fiu. Acesta a 

căzut în păcatul furtului. Într-o zi a 
furat nişte păsări şi în vremea aceea 
furtul era aspru condamnat, cu mul-
ţi ani de închisoare. 

Fiind prins şi condamnat la închisoa-
re, mama avea dreptul să plătească 
o sumă de bani ca să fie eliberat. 
Biata bătrână neavând cu ce plăti, 
muncea din zi şi până-n noapte di-
ferite munci grele, ca să-şi câştige 
bani sa-şi poată elibera feciorul de la 
închisoare. Ce nu face o mamă pen-
tru copilul ei!? Plângea, şi cu lacrimi 
şiroaie pe obraz muncea pe la toţi 
străinii, ca să câştige bani. 

După ce a plătit datoria, băiatul a 
scăpat de la închisoare. Când a ve-
nit acasă şi a văzut-o pe mama lui 

cu lacrimi în ochi, i-a sărutat mâini-
le. Când priveşte mai bine la mâinile 
mamei, le vede jupuite, cu bătături 
şi zgârieturi, căci amândouă mâinile 

erau pline de răni sângerânde. Băia-
tul se îngrozi şi cu lacrimi în ochi o 
întrebă: „Ce e cu mâinile tale, scum-
pa mea mamă, de ce sunt aşa de ră-
nite?” Iar mama răspunse: „Mâinile 
acestea, băiatul mamei, au muncit 
din zi până-n noapte, să strângă bă-
nişorii pe care i-am plătit ca să fii sal-
vat tu de la închisoare!” 

Atunci băiatul, cu multă căinţă, a că-
zut în genunchi şi cu lacrimi şiroind 
pe obraz plângea, iar cu mâinile lui 
mângâia mâinile mamei, rănite pen-
tru nebunia şi păcatul lui, şi zicea: „O, 
scumpa mea mamă, de acum nu voi 
mai greşi şi voi fi un copil ascultător 
şi recunoscător până la moarte!”. 
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