
Trotuare noi pentru o comună 
mai modernă şi mai civilizată

Începând cu data de 15 aprilie, Pri-
măria a demarat cea mai amplă 

campanie de refacere a trotuarelor 
efectuată vreodată în comuna noas-
tră. Peste 5 km de trotuare sunt pla-
nificaţi doar în acest an iar pentru ca 
acest lucru să fie posibil, se lucrează 
în regie proprie, cu ajutorul aceleiaşi 
echipe de muncitori ai primăriei, an-
gajaţi la societatea aflată în proprie-
tatea Consiliului Local Beba Veche.

REZULTATE VIZIBILE
„Ne concentrăm pe zonele unde nu 
au existat trotuare deloc sau existau 
trotuare foarte vechi şi degradate”, 
explică primarul Ioan Bohancanu. 

Rezultatele sunt deja vizibile. La data 
redactării ziarului local, muncitorii 
avansaseră câteva sute de metri pe 
una din străzile laterale din Beba Ve-
che. Cel mai mult, într-o zi de muncă, 
au reuşit să betoneze în jur de 50 - 60 
de metri de trotuar.

Oamenii care locuiesc pe aceste străzi au fost foarte încântaţi de noile trotu-

are pentru că le permite să circule ci-
vilizat, mai ales când vremea este rea 
şi riscă să se murdărească. Unii şi-au 
amenajat deja spaţiul din jurul trotu-
arului, au umplut cu pământ în jurul 
lui şi au nivelat. Cei care nu au făcut 
acest lucru sunt rugaţi să îl facă.  

LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE
În total, campania de modernizare a 
trotuarelor va cuprinde 5 km în Beba 
Veche şi 1 km în Cherestur. Ce nu se 
va termina anul acesta va fi bugetat 
în 2016. 

„Toate acestea nu ar fi posibile dacă 
am lucra cu privaţi. Ne-ar costa mult 
mai mult şi am depinde de ei. Pen-
tru noi soluţia este să lucrăm în regie 
proprie, cu construi cât mai mici. Pe 
viitor ne gândim serios să achiziţio-
năm un utilaj cu care să ne confecţio-
năm singuri pavele pentru amenajă-
rile din comună”, a conchis primarul. 

Pregătiri pentru Triplex Confinium, 
30-31 mai 2015

A fost stabilită perioada  în care 
va avea loc ediţia din acest an a 

manifestării „Triplex Confinium” a că-
rei gazdă va fi Serbia. Organizatorii 
au decis ca evenimentul să înceapă 
sâmbătă, 30 mai, de la ora 10 şi să 
se încheie duminică 31 mai.

SERBIA ESTE GAZDĂ
Vreme de două zile graniţele vor fi 
deschise pentru a permite localni-
cilor trecerea cu uşurinţă în cele trei 
ţări. Ca de obicei, startul manifestă-
rilor va fi dat la borna Triplex Confi-
nium unde va avea loc o ceremonie 
solemnă la care sunt aşteptaţi preşe-
dinții celor trei regiuni adiacente pre-
cum şi alte oficialităţi din cele trei ţări. 
Din partea judeţului Timiş este aştep-
tat să participe preşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Titu Bojin. 
 După ceremonie va avea loc tradiţio-
nalul cros la care vor participa câte 20 
de copii din fiecare ţară. Apoi, oficiali-
tăţile se vor deplasa în Serbia pentru 

şedinţa festivă a euroregiunii DKMT, 
în timp ce localnicii şi oaspeţii sunt 
aşteptaţi de organizatorii din Serbia, 
la Maidan, să participe la diferitele 
activităţi pregătite.

PROGRAM LA BEBA VECHE
Pe partea română, Primăria Beba Ve-
che organizează un spectacol de mu-
zică populară în Parcul bisericii (anul 

trecut locaţia a fost schimbată deoa-
rece în aceeaşi zi aveau loc alegeri). 
Vor urca pe scenă cântăreţi îndrăgiţi, 
preferabil din zona noastră sau chiar 
din comună.

APEL LA CURĂŢENIE
Pentru buna desfăşurare a acestui 
eveniment şi în buna tradiţie deja îm-
pământenită de mai mulţi ani, comu-

na noastră este chemată să aştepte 
evenimentul aşa cum se cuvine, aşa 
cum s-a întâmplat în fiecare an. Pe 
această cale îi rugăm pe toţi cetăţeni 
să ne ajute în privinţa cositului în spa-
ţiile din faţa casei, pentru că singură, 
echipa primăriei, nu poate face faţă.

Remarcăm însă că sunt tot mai nu-
meroşi cei care îşi cosesc singuri, dis-
punând de utilaje de cosit, dar şi cei 
care îşi împodobesc spaţiul verde cu 
arbuşti ornamentale, flori şi gazon 
(vezi foto pag.2).  „Ca primar, fac un 
apel către toţi cetăţenii să continue 
înfiinţarea de mici părculeţe în faţa 
caselor. Ele au devenit o pată de cu-
loare deosebită în comuna noastră. 
Cu această ocazie îi felicit pe cei care 
au transformat spaţiul din faţa casei 
într-o oază verde cu flori şi sunt con-
vins că vor fi din ce în ce mai mulţi”, a 
spus Ioan Bohancanu.
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Condiţii pentru depunerea 
cererilor la APIA 

Începând din data de 30 aprilie 2015 
a venit şi rândul comunei Beba Ve-

che să depună declaraţiile pe supra-
faţă, potrivit Ordinului de Ministru 
MEADR nr. 619/2015. 

La data realizării Curierului, situaţia în 
ce priveşte cererile pentru APIA era 
încă incertă, întrucât formularele de 
adeverinţă emise prin ordin de mi-
nistru erau incomplete şi astfel îi pu-
neau în dificultate pe fermierii care 
au comasat terenurile.

Potrivit noilor reglementări, pentru 
simplificarea procedurilor, s-a decis, 
printre altele, că pentru anul 2015 
se va cere adeverința folosind datele 
privind terenul agricol utilizat, înscri-
se în Registrul agricol 2014, dacă re-
gistrul 2015-2019 nu este disponibil.

De asemenea, pentru a demonstra 
că terenul este la dispoziția fermieru-
lui, solicitanții vor prezenta o serie de 
documente, după caz. Astfel, propri-
etarii vor depune o copie după titlul 

de proprietate, iar în cazul în care nu 
dețin acest document vor prezenta o 
adeverință, împreună cu o declara-
ție pe propria răspundere şi un tabel 
centralizator, cu terenurile deținute.

La rândul lor, arendaşii sau concesi-
onarii vor depune o adeverință care 
să ateste utilizarea terenului şi tabe-
lul centralizator. În cazul terenuri-
lor utilizate sub alte forme (această 
categorie de teren fiind înscrisă la 
cap. III, rândul 08 „sub alte forme” din 

registrul agricol 2015 – 2019), se va 
depune o adeverință obținută de la 
primărie, care poate fi eliberată şi în 
baza registrului aferent 2014, şi tabe-
lul centralizator cuprinzând date din 
această adeverință.

Pentru identificarea fără echivoc a 
parcelelor utilizate, toți solicitanții 
prezintă tabelul centralizator prevă-
zut în Anexa 1, întocmit şi semnat de 
către fermier şi avizat de către primă-
rie.
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Decizie finală 
în cazul 

prospecţiunilor

Continuă procesul în care Pre-
fectura Timiş a contestat deci-

zia Consiliului Local Beba Veche de 
a interzice prospecţiunile pentru 
gaze neconvenţionale pe raza co-
munei noastre. După ce, în primă 
instanţă, Tribunalul Timiş a dat 
dreptate comunei Beba Veche, 
Prefectura Timiş a făcut recurs la 
Curtea de Apel. Acesta se va jude-
ca în data de 8 mai 2015.

Grevă generală 
la Primărie

Angajaţii Primăriei Beba Veche 
au participat joi, 30 aprilie, la 

greva generală a funcţionarilor pu-
blici din administraţia locală care 
s-a desfăşurat la nivel naţional. 
Activitatea a fost oprită toată ziua, 
chiar dacă angajaţii s-au prezentat 
la lucru. 

Revendicările sindicatelor sunt:
1. Reglementarea şi liberalizarea 
acordării începând cu anul 2015 a 
tichetelor de masă sau a normei de 
hrană pentru toţi salariaţii din ad-
ministraţia publică locală, în limita 
bugetelor locale aprobate prin ho-
tărâri de consiliu, în măsura în care 
aceste instituţii realizează şi sunt 
finanţate parţial şi din venituri pro-
prii.
2. Creşteri salariale şi pentru sa-
lariaţii din administraţia publică 
locală din România sau aplicarea, 
începând cu anul 2015, a Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unita-
ră a personalului plătit din fonduri 
publice.

Dacă Guvernul nu va lua în consi-
derare revendicările funcţionarilor, 
sindicatele ameninţă că vor orga-
niza un mare miting de protest la 
Bucureşti, în data de 27 mai 2015 şi 
vor strânge semnături pentru de-
clanşarea grevei generale pe dura-
tă nelimitată.

Foto: Amenajarea spaţiilor verzi, 
un obicei des întâlnit în comuna Beba Veche



Şcoala Beba Veche a fost 
„şcoala altfel”  

Săptămâna 6-10 aprilie 2015 a fost 
dedicată activităților educative 

extracurriculare şi extraşcolare în 
cadrul programului național „Să ştii 
mai multe, să fii mai bun!”, organizat 
de Ministerul Educației Naționale. În 
această săptămână, elevii din comu-
na Beba Veche nu au mers la cursuri  
conform orarului obişnuit, ci după un 
orar special. 

Scopul programului este să implice 
toți elevii şi cadrele didactice. Profe-
sorii răspund intereselor şi preocupă-
rilor elevilor, le pun în valoare talen-
tele şi capacitățile în diferite domenii, 
nu neapărat în cele prezente în curri-
cumul național. Este stimulată parti-
ciparea la acțiuni cât mai diverse, în 
contexte nonformale.

În această săptămână, programul 
Şcolii Beba Veche a fost unul plin de 
activităţi care mai de care mai „altfel”: 
Matematică distractivă, Fizică în aer 
liber, „Prietenul meu – calculatorul”, 
Română şi engleză creativă, vizio-
narea unor filme artistice, Decor de 
Paşti, Eseuri despre Paşte, Zi ecologi-
că, Minte sănătoasă într-un corp să-
nătos - concursuri sportive. 
Iată şi câteva fotografii de la activită-

ţile artistice cu tema „decor de Paşti” 
şi de la „Ziua ecologică” , trimise pe 

adresa redacţiei de profesoara Silvia 
Barath.
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Condiţiile genera-
le pentru obţinerea 

subvenţiilor

Pentru a beneficia de plăţi di-
recte, fermierii trebuie să înde-

plinească o serie de condiții, după 
cum urmează:

• să fie înregistraţi la APIA;
• să depună cerere unica de plata 
în termen;
• să exploateze un teren agricol cu 
o suprafaţă de cel puţin 1 ha, su-
prafaţa parcelei să fie de cel puţin 
0.30 ha, iar în cazul serelor, solari-
lor, viilor, livezilor, pepinierelor su-
prafaţa parcelelor să fie de 0.1 ha;
• să facă dovada calităţii de fermi-
er activ, dacă în anul precedent au 
depăşit cuantumul de 5.000 euro;
• să declare toate parcelele agrico-
le precum şi zonele de interes eco-
logic;
• să anunţe în termen de 15 zile 
calendaristice orice modificare a 
datelor declarate în cererea unică 
de plată;
• să declare date reale, complete şi 
perfect valabile atât în formularul 
de cerere unică de plată cât şi în 
documentele anexate acesteia;
• să respecte normele de eco-con-
diţionalitate;
• să prezinte actele care dovedesc 
utilizarea legală a terenului agricol 
şi a animalelor; aceste acte trebuie 
încheiate înaintea depunerii cererii 
unice de plată şi să fie valabile cel 
puţin până la data de 1 decembrie 
a anului de cerere;
• să marcheze în teren limitele par-
celei utilizate, atunci când este cul-
tivată cu aceeaşi cultură cu a par-
celei învecinate;
• să furnizeze toate informaţiile so-
licitate motivat de către APIA;
• să permită efectuarea controale-
lor de către APIA sau de către insti-
tuţii abilitate în acest sens;
• să identifice, să declare, să deli-
miteze şi să localizeze FĂRĂ ECHI-
VOC parcelele agricole în aplicaţia 
electronică GIS. Începând cu 2018 
identificarea şi delimitarea parce-
lelor se fac pe baza datelor cadas-
trale.

Alte criterii de eligibilitate pentru 
a beneficia de subvenții APIA sunt 
prevăzute în OUG. Nr. 3/2015 art.8 
şi în OMADR 619/2015 în funcţie 
de schema de plată solicitată.

Au intrat în vigoare carnetele de producător
Începând cu data de 1 mai 2015 

carnetele de producător, elibe-
rtate în baza Hotărârii Guvernului 
nr.661/2001 nu vor mai fi valabile. 
Astfel pentru eliberarea atestate-
lor de producător şi a carnetelor de 
producător este necesară obţinerea 
avizului consultativ în baza Legii nr. 
145/2014.

Atestatul de producător cuprinde 
informaţii şi date privind numele 
şi prenumele producătorului ag-
ricol, denumirea produselor şi 
suprafaţa de teren exploatată, re-
spectiv efectivele de animale. Vala-
bilitatea atestatului de producător 
este de un an calendaristic de la 
data emiterii fiind vizat semestrial, 
de către primarul localităţii de care 
aparţine producătorul. Atestatul de 

producător se eliberează de către 
primar în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data solicitării, cu avizul consul-
tativ al structurilor asociative profe-
sionale, patronale sau sindicale din 
agricultură. Costurile generate de 
tipărire a atestatului de producător 
din sectorul agricol vor fi suportate 
de către Consiliul Judeţean.

Conform articolului 10 din Legea 
145/2014, regimul de utilizare a file-

lor din carnetul de comercializare 
a produselor din sectorul agricol 
este următoru: primul exemplar se 
îmnânează cumpărătorului; al doi-
lea exemplar se păstrează de către 
vânzător iar al treilea exemplar se 
păstrează la carnet. Carnetele utili-
zate, conţinând al treilea exemplar 
al filelor, se restituie la primăriile 
care au emis carnetul, în termen de 
15 zile lucrătoare de la data utilizării 
ultimei file a acestora.Producătorii 
cu atestat, conform Legii 145/2014, 
vor putea vinde produsele în spaţii 
distince, amenajate special în pieţe.

În cazul în care producătorii nu vor 
ţine cont de regulile privind atestat-
ul de producător şi carnetul de com-
ercializare pot fi sancţionaţi cu sume 
într 200 şi 22500 de lei noi, după caz.
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Rugăciune pentru belşug
O! Preasfântă Fe-
cioară de Dum-
nezeu Născătoa-
re, Preamilostivă 
Stăpână, ceea ce 
ai născut pe Hră-
nitorul lumii şi 
sporitoare a grânelor noastre, tu, 
Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta 
de Maică cetăţilor şi satelor noas-
tre, câmpurilor şi ţarinilor şi fiecă-
rei case ce are nădejde către tine. 
Drept aceea cu evlavie şi cu inimă 
înfrântă te rugăm cu smerenie: fii 
nouă păcătoşilor şi nevrednicilor 
robilor tăi, Iconoamă înţeleaptă, 
bine orânduind viaţa noastră; iar 
toată obştea, toată casa şi fami-
lia păzeşte-o întru cucernicie şi 
dreaptă slăvire, întru unire de cu-
get, ascultare şi îndestulare. Pe 
săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâ-
neţele sprijină-le, pe copii creşte-i. 
Păzeşte, Maică Preacurată, pe po-
porul Tău de toată nevoia, boala, 
foametea, pierzarea, grindina, fo-
cul, de toată întâmplarea cea rea 
şi toată neorânduiala. Satului nos-
tru, caselor şi familiilor şi oricărui 
suflet creştinesc şi întregii noas-
tre ţări mijloceşte pace şi împarte 
milă, acum şi pururea şi în vecii 
vecilor. Amin.

DECESE †

Asavoaei Neculai  (76 ani)

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Mai
• 21 J Înălţarea Domnului - Ziua 
Eroilor; Sf. Împăraţi Constantin şi 
Elena
• 31 D Pogorârea Sfântului Duh 
(Rusaliile)

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Mai  - Florar
• 14 J Înălţarea Domnului
• 24 D Coborârea Sfântului Duh 
(Rusaliile)
• 31 D Preasfânta Treime

Profetul şi lingurile mari 
Poveşti adevărate, poveşti cu tâlc

Un credincios creştin a venit la 
profetul Ilie. El a venit pentru a 

afla dacă există Iad sau Rai, pentru 
că în mod normal vroia să-şi trăiască 
viață în consecință. „Unde este Iadul 
- unde este Raiul?” în timp ce spunea 
aceste cuvinte, el s-a apropiat de 
profet, dar Ilie nu i-a răspuns. 

Profetul l-a luat pe om de mână şi l-a 
condus pe aleile întunecate dintr-un 
palat. Ei au trecut printr-o uşă de fier 
şi au intrat într-o cameră mare, ticsi-
tă cu mulți oameni, bogați şi săraci, 
unii îmbrăcați în zdrențe, alții împo-
dobiți cu bijuterii. 

În camera din mijloc, o oală mare cu 
supă, stătea deasupra focului. Cas-
troanele fierbinți răspândeau o aro-
mă minunată prin cameră. În jurul 
oalei, mulțimea flămândă se lupta 
să primească porția ei de supă. 

Omul care a venit cu Ilie a fost uimit 
când a văzut lingurile pe care le că-
rau oamenii, deoarece lingurile erau 
la fel de mari ca oamenii. Fiecare 

lingură era alcătuită dintr-un bol de 
fier şi se termina cu un mare mâner 
de lemn. Oamenii flămânzi se îngră-
mădeau în jurul oalei. Deşi fiecare îşi 
dorea partea sa, nimeni nu o primea. 
Era greu să scoți lingură grea din 
oală, şi, din moment ce lingura era 
foarte lungă, chiar cel mai puternic 
om nu putea s-o ducă la gură. 

Oamenii mult mai impertinenți, şi-
au ars chiar brațele şi fața sau au 
vărsat supa pe vecinii lor. Dojenin-
du-se unul pe altul, ei s-au certat şi 
s-au lovit unul pe altul cu lingurile 
pe care ar fi trebuit să le folosească 
pentru a-şi potoli foamea. Profetul 
Ilie l-a luat pe omul care îl escortă de 
braț şi i-a spus, „Acesta este Iadul!” 

.Au  părăsit camera şi, curând nu au 
mai fost capabili să audă, din cauza 
plânsetelor infernale din spatele lor.

După o lungă călătorie prin pasajele 
întunecate, ei au intrat într-o came-
ră diferită. Aici stăteau de asemenea 
mulți oameni. În mijlocul camerei 
era din nou o oală cu supă fierbin-
te. Fiecare persoană avea o lingură 
gigantică în mâna sa, la fel ca şi cei 
pe care Ilie şi bărbatul i-a văzut în 
Iad. Aici, oamenii erau hrăniți bine. 
Numai linişte, alături de zgomotul 
lingurilor care se cufundau în supă. 

Existau întotdeauna doi oameni 
care lucrau împreună. Unul cufunda 
lingura în oală şi îşi hrănea partene-
rul. Dacă lingura devenea prea grea 
pentru o persoană, alți doi îl ajutau 
cu mijloacele lor, astfel ca fiecare să 
fie capabil să mănânce în pace. Ime-
diat ce o persoană a mâncat destul, 
venea rândul altei persoane. 

Ilie a spus omului care-l însoțea, 
„Acesta este Raiul!”.

Căsătorii 
-

Majorat 
-

Naşteri 
- 

Fotografia lunii: primăvară în pusta Banatului
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Anunţ important! 
Licitaţie pentru închirierea pajiştilor

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi a Hotărârii Consiliului local Beba Veche nr. 

13/2015, în data de 18 mai 2015 ora 11.00 se organizează la sediul Primăriei Beba Veche o licitație 
publică deschisă pentru închirierea pajiştilor din comuna Beba Veche către crescătorii de animale 
autorizați înscrişi în Registrul național al exploatațiilor şi Registrul agricol al comunei Beba Veche. 
Documentaţia de atribuire, Caietul de sarcini si cerinţele minime de calificare ale ofertanţilor pre-
cum şi orice alte detalii pot fi solicitate dlui Marinescu Ionel-Dănuţ la sediul Primăriei Beba Veche 
sau telefon 0256.385.501.


