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Măsuri ample pentru 
implementarea colectării selective 

a deșeurilor, la Beba Veche
La Beba Veche se iau măsuri serioa-

se pentru implementare colectării 
selective a deșeurilor și gestionarea, 
din toate punctele de vedere a gu-
noaielor de tot felul.

PLATFORMĂ DE DEPOZITARE
În acest sens, Primăria a demarat o 
amplă lucrare de amenajare a unei 
platforme de depozitare a molozu-
lui și a deșeurilor colectate selectiv. 
Cu ajutorul acestei platforme, bine 
organizate, se vor putea controla în 
totalitate deșeurile produse pe raza 
comunei.

Lucrarea de amenajare a început 
mai întâi cu asanarea și ecologizarea 
punctului de depozitare a molozului, 
aflat în locul denumit popular „Balta 
de la Baba Tica”. Aici s-a depozitat și 
până acum molozul, însă condițiile 
oferite erau minime.

GARD TRAINIC, CU 300 STÂLPI
Investiția realizată a presupus o am-
plă îngrădire a perimetrului de depo-
zitare. Pentru acest lucru s-au folosit 
circa 300 de stâlpi realizați în regie 
proprie de echipa primăriei, plasă de 
sârmă și s-a montat o poartă de ac-
ces. În acest fel nu va mai fi posibilă 
depozitarea clandestină, locul va fi 
protejat, nu va mai exista posibilita-

tea să se intre decât autorizat. În plus, 
se vor amplasa și camere de luat ve-
deri.

SPAȚII PENTRU DEȘEURI 
RECICLABILE
În continuare se lucrează la construc-
ția spațiilor pentru depozitarea deșe-
urilor colectate selectiv (pet-uri, sti-
clă, plastic, hârtie etc.). Aici vor putea 
fi sortate deșeurile ce vor fi colectate 
cu tomberoanele ce vor fi amplasate 
pe străzile comunei. Menționăm că 

aceste tomberoane, despre care  Cu-
rierul v-a informat în numerele prece-
dente, nu au fost instalate tocmai din 
dorința de a termina mai întâi ame-
najarea încăperilor de depozitare și 
de a institui un sistem complet de 
colectare-depozitare-valorificare.

În scurt timp, așa cum a promis dom-
nul primar, fiecare cetățean va primi 
acasă o scrisoare cu instrucțiuni pri-
vind colectare selectivă a acestor de-
șeuri.

Proiectul de canalizare și asfaltare a străzilor
este aproape de start 

Toată lumea așteaptă cu sufletul 
la gură demararea lucrărilor pen-

tru rețeaua de canalizare și asfaltarea 
străzilor din Beba Veche. Este vorba 
despre așa-zisul „proiect pe măsu-
ra 3.2.2.”, despre care v-am vorbit pe 
larg în numerele trecute ale ziarului.

PRELUNGIRE DE TERMEN
Peste toate întârzierile de până acum, 
s-au mai adăugat noi întârzieri, dar 
bine motivate. Practic, începerea lu-
crărilor s-a mai amânat câteva zile 
pentru că Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) a cerut de a 
Guvern o prelungire de 24 de luni a 
termenului de implementare a aces-
tui proiect, considerându-se că circa 
6 luni de zile rămase în 2017 nu sunt 

suficiente, fiind o perioadă prea scur-
tă. Urmează ca la începutul lunii mai 
să se primească un răspuns de la Bu-
curești pentru a se putea începe efec-
tiv lucrarea.

PROCEDURI ÎNDEPLINITE
Partea bună este că din punctul de 
vedere al Primăriei, toată documen-

tația este finalizată, toate proceduri-
le încheiate iar avizarea finală de la 
AFIR urmează să fie eliberată în cel 
mai scurt timp. Deși a durat mult, tot 
acest proces anevoios va fi o garanție 
că lucrarea odată începută va fi făcu-
tă cu seriozitate.

Mai mult, zilele trecute a avut loc o 
întâlnire cu toți câștigătorii licitației, 
pe toate cele trei componente. „Ne-
am putut da seama că firmele cele 
mai îndreptățite și mai puternice 
au reușit să câștige licitația. Suntem 
convinși că lucrarea se va desfășura 
în termeni rezonabili și în bune con-
diții”, a dat asigurări primarul Ioan 
Bohancanu. 

Proiect de extindere 
a canalizării la Beba 
Veche și Cherestur

Vineri, 28 aprilie 2017, a fost de-
pus încă un proiect pe fonduri 

europene pentru extinderea lucră-
rilor de canalizare, mai precis pe 
toate străzile din Beba Veche răma-
se neacoperite de primul proiect 
(ce urmează să înceapă în curând) 
plus localitatea Cherestur integral. 
Valoarea proiectului se ridică la 1 
milion de euro, din fonduri gesti-
onate de Agenția pentru Finanța-
rea Investițiilor Rurale (AFIR).  Dacă 
proiectul va fi aprobat, peste 90% 
din comună va avea asigurată fi-
nanțarea lucrărilor de canalizare.

Proiect pentru co-
nectarea rețelelor de 
apă din Beba Veche și 

Cheresturi

De asemenea, se lucrează intens 
ca până la data de 15 mai să fie 

depus un al doilea proiect, tot la 
AFIR, care va consta în extinderea 
rețelei de apă prin unirea rețelelor 
din Beba Veche și Cherestur prin-
tr-o conductă și furnizarea apei 
potabile în toate cele trei sate de la 
stația de tratare a apei ce va fi ridi-
cată la Pordeanu. 

S-a apelat la această soluție tehni-
că deoarece capacitatea stației de 
la Pordeanu este prevăzută pentru 
2.500 locuitori, suficient pentru cei 
1.500 locuitori ai comunei noastre, 
la care se adaugă circa 500 la Che-
glevici, sat ce va fi alimentat cu apă 
tot de aici. Va rămâne o rezervă de 
capacitate de circa 500 locuitori.
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S-a stabilit data pen-
tru manifestările 

Triplex Confinium

În perioada 27- 28 mai 2017, la 
Beba Veche va avea loc tradițio-

nala manifestare dedicată zilelor 
„Triplex Confinium”. În acest an, or-
ganizatori sunt partenerii maghiari 
din localitatea Kubekhaza. Progra-
mul complet va fi publicat în nu-
mărul viitor al Curierului. 

Arderea resturilor de 
vegetație a fost fata-

lă pentru o femeie 
din Beba Veche

O femeie în vârstă de 82 de ani, 
din Beba Veche, a decedat în 

urma unui incident petrecut în 
propria gospodărie, în seara zilei 
de 2 mai 2017. Femeia a fost ză-
rită de vecini în timp ce făcea cu-
rățenie în jurul casei iar vecinii au 
observat că din curte se înălța un 
fum, probabil de la arderea contro-
lată a vegetației din grădină. Nu se 
cunoaște cu exactitate ce a făcut 
femeia mai departe, cert este că, 
mai târziu, ginerele acesteia a gă-
sit-o în curte, lângă o grămadă de 
știuleți, fără viață. La fața locului a 
intervenit un echipaj de poliție, iar 
din partea Subunității de Pompieri 
Sânnicolau Mare au fost deplasate 
o autospecială de stingere cu apă 
și spumă și un echipaj SAJ. 

Întreținerea 
spațiilor verzi

În luna aprilie și pe parcursul lunii 
mai continuă lucrările de îngrijire 

a spațiilor verzi de pe raza comu-
nei. Chiar în aceste zile echipa de 
muncitori a Primăriei a pornit prin 
comună pentru a cosi iarba pe 
principalele străzi. Așa cum ne-am 
obișnuit, se lucrează cu rapiditate, 
mai ales că, s-a început din timp și 
iarba nu ne-a „învins”, așa cum s-a 

întâmplat în alți ani. S-a tuns iarba 
atât la Beba Veche cât și la Chere-
stur și se trece deja la a doua tură. 
Intenția este ca până în data de 27 
mai, când va avea loc deschiderea 
frontierei și evenimentul Triplex 
Confinium, să se cosească de trei 
ori.

Cu bune și rele: porți, garduri și deșeuri aruncate 
pe domeniul public

La apelurile insistente ale Primăriei, 
au început, timid, să apară semne 

de normalitate într-un domeniu în 
care, până acum, nu era nimeni inte-
resat: porțile și gardurile gospodări-
ilor. 

Încurajator este faptul că au înce-
put să apară porți noi, făcute cu bun 
gust, s-au schimbat gardurile vechi 
și inestetice care au lăsat locul unor 
garduri noi. Desigur, mai este mult de 
lucru, dar începutul este promițător.

La polul opus se află așa numitele 
„grunduri” cu ale lor împrejmuiri ad-
hoc, aflate într-o stare cu totul deplo-
rabilă. Un astfel de exemplu supără-
tor, chiar la stradă, găsim în cartierul 
Peste Bară. 

Ce să mai spunem despre faptul că, 
la margine de sat, departe de ochii 
vecinilor, unii mai cred că se poate 
face orice, trecând neobservați? Spre 
exemplu, un cetățean a găsit de cuvi-
ință să-și arunce pe domeniul public 
sutele de rădăcini de arbori și arbuști 
scoase de pe un teren pe care, se 
vede treaba că a avut grijă să-l desțe-
lenească. O fi, probabil, o nouă modă!

Nu în ultimul rând, să mai zicem că 
unii cetățeni prinși de febra lucrărilor 
de renovare în gospodărie, s-au gân-
dit să arunce faianța și gresia la mar-
ginea satului, poate-poate, nu vede 
nimeni.  Așa, nu!

Investiții pentru viitoarea bază 
sportivă de la Cherestur

Viitoarea bază sportivă de la Che-
restur devine, treptat, o realitate. 

Investițiile desfășurate aici de Primă-
rie dau roade, acum fiind pusă te-
melia a ceea ce va fi un loc ideal de 
recreere și practicare a sportului pen-
tru locuitorii din Cherestur.

DE LA LIVEZI ABANDONATE, 
LA TEREN DE FOTBAL
Investiția, demarată în ultimii ani, s-a 
desfășurat treptat, pentru că bugetul 
a fost limitat iar zona alocată acestui 
scop a fost una complet sălbăticită.
Vorbim despre fostele livezi, abando-
nate și desființate, aflate pe un teren 
aflat la marginea satului, la intrarea 
dinspre Sânnicolau Mare. Aici a fost 
nevoie ca mai întâi să fie desțelenit 
terenul, scoase rădăcinile și apoi ni-
velat. Suprafața mare, de 2 hectare, a 
necesitat eforturi mari din partea Pri-
măriei și utilaje de mare capacitate.

A FOST SEMĂNAT GAZON 
Iată că în acest an, chiar în luna apri-
lie, a fost posibil ca pentru prima dată 
să fie semănată această suprafață. Și 
nu oricum, ci cu gazon rezistent la se-
cetă, special pentru astfel de supra-

fețe destinate sportului. Lucrarea n-a 
fost una tocmai ușoară și a necesi-
tatea implicarea agricultorilor locali, 
care au sprijinit inițiativa cu utilaje și 
forță de muncă.

GARD DE JUR-ÎMPREJUR
Următorul pas este îngrădirea tere-
nului, după rețeta consacrată – impli-
carea Primăriei, folosirea muncitori 
proprii și a materialelor executate în 
regie proprie. Astfel, aici va fi amena-
jat un teren mare de fotbal, un teren 

de dimensiuni mici, de iarbă, și, în vii-
tor, un al treilea teren, sintetic, preta-
bil pentru tenis și alte sporturi.  

DEZVOLTAREA VIITOARE
Tot în acest an, pentru a întreține 
gazonul, se intenționează săparea 
unui foraj la mică adâncime, pentru 
alimentarea cu apă. În anii următori 
se intenționează amenajarea de spa-
ții pentru sportivi, a căilor de acces, 
a unei pădurici pentru picnic și rela-
xare.



Curățenia cimitirelor și pegătiri pentru 
construcția capelei mortuare

În fiecare an, în preajma sărbătorilor 
pascale, Primăria Beba Veche a avut 

grijă să curețe cimitirele din cele trei 
sate aparținătoare, pentru ca vizita-
torii să poată veni aici în condiții de-
cente. Și în acest an, cimitirele au fost 
curățate și s-a tuns iarba, pe interior 
dar și pe exterior. În special la Beba 
Veche, unde au venit mulți vizitatori 
și multe autoturisme, locul a fost pre-
gătit din timp.

Mai trebuie spus că se fac pregătiri 
pentru construcția capelei mortu-
are de la Beba Veche și în această 
perioadă se va decide locația exactă 
pentru această construcție. „Ne-am 
propus să o amplasăm la ieșirea din 
sat, pe drumul spre cimitir, pe un te-
ren care aparține comunei, nu foarte 
departe de cimitir (vezi foto). Nu am 
stabilit definitiv, dar credem că aici ar 
fi potrivit. Vrem ca această capelă să 
poată fi folosită de credincioși, indife-

rent de cult”, a explicat primarul Ioan 
Bohancanu.

Până la o decizie definitivă cu privire 
la locația aleasă, mai amintim că te-
renul despre care vorbim a fost des-
țelenit, curățat și amenajat, pentru 
că, până nu demult a fost năpădit de 
buruieni, de tufișuri și stuf, dar și plin 
de gunoaie.
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Radierea 
mopedeleor și 

utilajelor agricole

În vederea radierii mopedelor, 
utilajelor agricole, sunt necesare 

următoarele documente:
1. Cerere tip de radiere a vehiculu-
lui;
2. Certificatul de înregistrare sem-
nat și completat de către proprie-
tar cu numele celui spre care se în-
străinează vehiculul și data la care 
a fost înstrăinat;
3. Plăcuțele cu numerele de înre-
gistrare;
4. Actul de identitate al solicitan-
tului, în copie, în cazul persoanelor 
fizice sau certificatul de înmatricu-
lare de la Registrul Comerțului în 
cazul persoanelor juridice, în co-
pie;
5. Actul de ieșire din proprietate 
(factură, contract vânzare-cum-
părare etc.), traduse și legalizate 
în limba română (dacă este cazul), 
dovada schimbării domiciliului, 
dovada dezmembrării, exportării 
sau furtului, după caz, în copie;
6. Certificatul de atestare fiscală a 
plății taxelor și impozitelor prevă-
zute de lege către bugetul local, în 
copie.

Obligații pentru cres-
cătorii de animale

În atenția crescătorilor de anima-
le:

• Fiecare proprietar de animale tre-
buie să dețină un cod de exploata-
ție. 
• Identificarea (crotalierea, microci-
parea) tuturor animalelor
•Orice eveniment – pierdere cro-
tal, îmbolnăvire, fătare, tăiere în 
gospodărie, tăiere de necesitate, 
moarte, dispariție) se anunță me-
dicul veterinar de circumscripție 
pentru a efectua documentele 
obligatorii și a opera în calculator 
în Baza Națională de Date
• Orice mișcare de animale – vân-
zare-cumpărare directă sau la târg, 
tăiere abator, donație - se anunță 
medicul veterinar de circumscrip-
ție pentru a efectua documentele 
obligatorii și a opera în calculator 
în Baza Națională de Date
• În caz de crotalie pierdută, se soli-
cită duplicat
• Predare crotalii și pașaport că-
tre medicul veterinar concesionar 
după orice eveniment.
Nerespectarea prevederilor lega-
le se sancționează conform HG 
984/2005 cu suma de 1200 lei la 
persoane fizice și 6000 lei persoa-
ne juridice.

Platformele petroliere de la Pordeanu 
au fost ecologizate

De la începutul anului și până în 
prezent, pe raza localității Por-

deanu s-au desfășurat ample lucrări 
de ecologizare a vechilor parcuri de 
extracție și transport a țițeiului, în li-
nie cu măsurile pentru protecția me-
diului promovate de Guvernul Româ-
niei. 

DEMOLAREA PLATFORMELOR ȘI A 
SONDELOR INACTIVE
Practic, firma care deține aceste ex-
ploatații s-a ocupat de demolarea 
platformelor de încărcare și de igie-
nizarea solului rezultat. 

Terenurile astfel reconvertite au o 
suprafață de aproximativ un hectar 
și sunt proprietate publică Pe viitor 
urmează ca Primăria și Consiliul Local 
să ia o decizie cu privire la aceste spa-
ții de aproximativ un hectar și foarte 
probabil aici se va face o împădurire 
pentru că aceasta este soluția cea 
mai des adoptată din punct de vede-
re al protejării și refacerii mediului în 
zonele poluate.

„Din câte știm, toate sondele inactive 
urmează să fi și ele demolate și eco-
logizate. Vorbim, la momentul actu-
al, de aproximativ 45 de sonde foarte 
vechi, inactive, aflate doar pe raza co-
munei noastre”, a declarat primarul 
Ioan Bohancanu.

În schimb, sondele active au fost 
modernizate și vor continua să fie 

exploatate, în măsura în care mai dis-
pun de rezerve de țiței. 

APROAPE 50 DE ANI DE EXTRAGE-
RE A PETROLULUI
Potrivit povestirilor localnicului Ioșca 
Baci, pentru prima dată s-au făcut fo-
raje moderne în 1971, chiar pe zona 
de frontieră. Primii ani s-au făcut doar 
foraje de cercetare, iar în 1974, când 
s-a făcut colectivizarea în sat, s-a por-
nit pe scară largă producția de petrol 
iar localnicii rămași fără pământ și cu 
posibilități economice reduse, s-au 
angajat la platforma de extragere a 
petrolului.

Producțiile maxime atingeau can-
tități impresionante de până la 240 
de vagoane de țiței în 24 de ore. Trei 
pompe de capacitate mare alimen-
tau continuu, printr-o conductă, ter-
minalul de la Valcani. În acea perioa-
dă se exploata țiței curat, dar treptat 
calitatea lui a început să scadă, fiind 
contaminat cu apă. 

Cantitatea mare de țiței existentă la 
joasă adâncime a făcut ca la primele 
sonde să se înregistreze presiuni de 
până la 140 de atmosfere, dar și aces-
tea au scăzut foarte mult în deceniile 
care au urmat. 
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Rugăciune către Sfântul Iosif 
cel Nou de la Partoș 

Sfinte Iosif, tu care ești tămăduito-
rul neputinţelor celor credincioși, 
p u r t ă t o r 
al darului 
m i r a c u -
l o a s e l o r 
vindecări, 
cel care 
alini du-
rerile su-
ferinzilor, 
a jută-mă 
în aceste 
clipe de 
cumpănă 
sufleteas-
că și trupească și dăruiește mângâ-
ierea ta grabnică tuturor bolnavilor.
Te rugăm să fii și ajutorul neclintit 
al celor sănătoși. Tu Sfinte Iosife cel 
Nou, cel ce ești vistierie de tămădu-
ire, prin care muţii grăiesc și surzii 
aud, cel care-I întărești pe cei slăbă-
nogi, pentru că tu ai ridicat de pe pa-
tul de suferință pe cei bolnavi care ți-
au cerut un grabnic ajutor, ajută-mă 
și pe mine, vindecătorule fără de 
plată, pentru că mă rog ție și știu că 
nu ai lipsit de ajutorul tău nici pe cei 
necredincioși.
Te rog Sfinte Iosife, făcător de mi-
nuni , Părintele nostru, dăruiește-mi 
ajutorul și mila ta.
Amin

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Mai
• 12 V Sf. Mucenic Ioan Valahul
• 21 D Sf. Împăraţi, întocmai cu 
Apostolii, Constantin și mama sa 
Elena 
• 25 J Înălțarea Domnului

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Mai
• 25 J Înălțarea Domnului
• 31 M Vizita Sf. Fecioare Maria

Povestea celor trei oameni care construiau o clădire
Povești adevărate, povești cu tâlc

…aceasta este povestea unui om 
care a văzut trei bărbaţi așezând că-
rămidă peste cărămidă la fundaţia 
unei noi clădiri.

S-a apropiat de primul bărbat și l-a 
întrebat: “Ce faci?”

Vizibil iritat de întrebare, bărbatul a 
răspuns: “Oare ce crezi că fac? Așez 
cărămidă peste cărămidă!”

Apoi omul s-a dus spre al doilea băr-
bat și l-a întrebat același lucru.

Acesta a răspuns: “Îmi câștig existen-
ţa…”

Apoi s-a dus spre al treilea bărbat și 
i-a repetat întrebarea.

Acest bărbat întâi a zâmbit și apoi a 
spus: “Construiesc o catedrală.”

La finalul zilei, care dintre acești trei 
bărbaţi se simte mai mândru de 
munca sa? Mai împlinit?

(Joan Borysenko)

Căsătorii 
Varga Cristian cu 

Costici Dita
Icleanu Mihai-Caius cu 

Alexe Andreea 
Feier Vasile cu 

Sipoș Daniela-Petronela 
Casă de piatră!

Majorate 
Kovacs Erik Andras 

Nașteri 
Notinaru Ciprian Cosmin

Fotografia lunii

Cursuri pentru asistenți maternali   
Direcţia Generală de Asistenţă So-

cială și Protecţia Copilului Timiș 
va organiza un nou curs de formare 
a asistenţilor maternali profesioniști. 
Persoanele interesate sunt aștep-
tate pentru a depune o cerere de 
evaluare la Registratura de la sediul 
DGASPC Timiș, P-ta Regina Maria, nr. 
3, Timișoara. Perioada de depunere a 
cererilor este 2 – 31 mai 2017. 

La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) un curriculum vitae al solicitantu-
lui;
b) copie după actul de identitate (cu 
domiciliul stabil pe raza județului Ti-
miș);
c) copie după diploma de studii a ul-
timei școli absolvite.
d) cazier judiciar;
e) adeverință medicală din care să re-
zulte că nu suferă de boli transmisi-
bile, infecto-contagioase sau psihice.

În urma depunerii cererii, angajatii 
din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efec-
tua o evaluare socială a persoanei 

solicitante, care constă în vizite la do-
miciliul acesteia, discuții cu membrii 
familiei sale, vecini, prieteni, precum 
și o evaluare psihologică.

Ulterior evaluării, persoanele ac-
ceptate vor urma cursuri de forma-
re profesională în vederea obținerii 
atestatului de asistent maternal pro-
fesionist, putând fi angajate numai 
după obținerea acestui document.

Cursurile de formare profesională vor 
fi  organizate  la sediul DGASPC Timiș 
și au o durată de minim 60 de ore.
Cursul este gratuit, iar persoanele 
care doresc să îl urmeze trebuie să în-
deplinească următoarele condiţii: 
• să aibă capacitate deplină de exer-
ciţiu; 
• să prezinte garanţii morale și ma-
teriale pentru îndeplinirea corectă a 
obligaţiilor ce le revin referitoare la 
creșterea, îngrijirea și educarea copi-
ilor pe care îi vor primi în plasament; 
• să aibă în folosinţă legală o locu-
inţă care să acopere necesităţile de 

preparare a 
hranei, igie-
nă, educaţie 
și odihnă ale 
util izatorilor 
săi, inclusiv pe 
cele ale copiilor care urmează a fi pri-
miţi în plasament; 
• să aibă minim studii absolvite  școa-
lă generală - cu diplomă.  

Conform legii, nu vor putea deveni 
asistenţi maternali profesioniști per-
soanele care: 
• au suferit o condamnare prin hotă-
râre judecătorească rămasă defini-
tivă, pentru săvârșirea cu intenţie a 
unei infracţiuni; 
• au fost decăzuţi din drepturile pă-
rintesti, sau al căror copil a fost decla-
rat abandonat prin hotărâre judecă-
torească rămasă definitivă; 
•suferă de boli cronice transmisibile 
și boli psihice.

Mai multe informații pot fi obținute 
la telefon 0256-490281, 494030.
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