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Alegeri fără surprize la Beba Veche: 
Ioan Bohancanu a câștigat 
un nou mandat de primar

A trecut febra alegerilor, însă pen-
tru noii aleși locali munca în 

slujba comunei abia acum începe. 
Curierul vă prezintă, în continuare, 
rezultatele detaliate ale votului din 5 
iunie în comuna noastră, dar și mo-
mentele principale ale investirii con-
silierilor locali și a primarului.

PREZENȚA LA VOT 
La Beba Veche, din cei 849 de ale-
gători înscriși pe liste, au votat 456 
de persoane, iar separat și-au expri-
mat votul o persoană pe lista com-
pelmentara, două persoane pe lista 
suplimentară și 18 cu ajutorul urnei 
mobile. În total, au fost înregistrate 
477 de voturi, adică o prezență de 
54,89%. 

La Cherestur, din cei 420 de votanți 
înscriși pe listele permanente au vo-
tat 285. Șase persoane au votat pe 
listele suplimentare și 5 cu urna mo-
bilă. În total au fost exprimate 296 
voturi, ceea ce înseamnă o prezență 
de 70,48%. 

Per ansamblu, la nivelul întregii 
comune, prezența la vot a fost de 
60,91%.

REZULTATELE VOTULUI 
La numărarea voturilor pentru pri-
mar s-a detașat clar candidatul Ioan 
Bohancanu cu cele mai multe prefe-
rințe. El a întrunit aproape 80% din 
voturi și a obținut astfel un nou man-

dat de primar.

În ceea ce privește voturile pentru 

Consiliul Local, lucrurile au stat ușor 
diferit. Cele mai multe voturi le-a 
obținut Partidul Social Democrat 
(67,87%), rezultat ce a conferit aces-
tui partid 7 din cele 11 mandate de 
consilieri. Pe locul 2 s-a plasat Parti-
dul Național Liberal, cu 19,13% dintre 
opțiuni și 2 mandate. Alte două par-
tide au reușit să depășească baremul 
de 5% și să obțină câte un mandat 
de consilier. Este vorba despre UNPR 
(7,68% voturi) și UDMR (5,30% vo-
turi).

La votul pentru Consiliul Județean Ti-
miș, marea majoritate a alegătorilor 
din comuna noastră au optat pentru 
PSD - 68,38%, PNL a obținut 16,29%, 
UDMR 6,82%, UNPR 5,71% iar restul 
partidelor sub 1%. 

INVESTITURA ALEȘILOR
După ce rezultatul alegerilor a fost va-
lidat oficial, în data de 24 iunie 2016, 
s-a întrunit în ședință noul Consiliu 
Local, în prezența cetățenilor, a pre-
otului Florin Matyaș și a senatorului 
Matei Suciu, invitat special. 

După formalitățile de deschidere, 
președintele de vârstă Horvath Ste-
fan și asistenții săi Bruder Timea și Ar-
delean Gheorghe au pus în discuție 
ordinea de zi care a fost aprobată.

A urmat validarea mandatelor ce-
lor 11 consilieri locali, iar la ultimul 

punct de pe ordinea de zi – alegerea 
viceprimarului au fost făcute două 
propuneri: Bican Aurelian si Ardelean 
Gheorghe. După votul secret cu bule-
tine de vot introduse în urna mobilă, 
cu 7 voturi din 10 consilieri prezenți, 
a fost numit pentru o perioadă de 4 
ani ca viceprimar al comunei dl. Bican 
Aurelian.

Pentru primar, jurământul și prelua-
rea oficială a mandatului a avut loc 
mai târziu, în data de 1 iulie, după ce 
Judecătoria Sânnicolau Mare a vali-
dat mandatul. Redăm, mai jos, jură-
mântul depus de Ioan Bohancanu la 
ceremonia de investitură.

REZULTATELE JUDEȚENE 
ȘI NAȚIONALE
La Consiliul Județean Timiș, manda-
tele s-au împărțit astfel: PSD – 16, PNL 
– 14, UNPR – 3, ALDE – 2, PMP – 2. În 
urma deliberărilor Consiliului, a fost 
ales în funcția de președinte domnul 
Sorin Grindeanu (PSD - vezi articolul 
dedicat în pagina 2), iar în funcțiile de 
vicepreședinți Roxana Iliescu (PMP) și 
Traian Stancu (ALDE).

La nivel național, votul pentru pri-
mării a fost astfel: PSD 37,62%, PNL 
32,63%, ALDE 5,89, independenți 
5,2%, UDMR 4,13%. Astfel, PSD a câș-
tigat 1.669 primării, fiind urmat de 
PNL, care a obținut 1.079 primării.

În numărul viitor al Curierului vom 
prezenta un interviu pe larg cu pri-
marul Ioan Bohancanu despre priori-
tățile mandatului 2016 – 2020.

COMPONENȚA
NOULUI CONSILIU LOCAL

Nr. Partid Nume și prenume
1. PSD Bican Aurelian-Craciun
2. PSD Coşa Dorina
3. PSD Toth Ede
4. PSD Farca Lidia-Lenuţa
5. PSD Bruder Timea-Terezia
6. PSD Ciobanu Liviu
7. PSD Bali Gabriela
8. PNL Ardelean Gheorghe
9. PNL Folescu Mircea–Nicolae
10. UNPR Horvath Stefan
11. UDMR Tifan Miklos

78,15%

16,48%

5,36%

Bohancanu Ioan

Ardelean 
Gheorghe

Horvath 
Ștefan



Continuă lucrările de extindere 
a rețelei de trotuare  

Campania de modernizare și extin-
dere a trotuarelor din Beba Veche 

a continuat și în luna iunie pentru a 
profita din plin de vremea favorabilă. 
Peste 1,5 km de trotuare noi au fost 
construite în circa o lună de muncă, 
iar lucrările continuă și în prezent. 
De această dată, zona atacată a fost 
cartierul „Bocenhaz” din sudul satu-
lui Beba Veche, începând din locuri 
unde nu a existat niciodată trotuar și 
până în zonele unde acesta era atât 
de deteriorat încât trebuia schimbat.

Scopul principal este ca absolut toa-
te gospodăriile, inclusiv cele mai în-
depărtate, să beneficieze de acces la 
o rețea de trotuare care să permită 
circulația, indiferent de vreme, din 
oricare punct al satului într-un orica-
re alt punct, pe jos sau pe bicicletă. 

Lucrările la trotuarele din Bocenhaz 
vor fi gata în cursul lunii iulie. De aici, 
echipa de muncitori se va deplasa că-
tre centru. Obiectivul este ca la toam-
nă să existe trotuare pe toate străzile 
comunei.
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Distribuirea ajutoa-
relor POAD 2016

A început distribuirea ajutoarelor 
de la Uniunea Eurpeană la Beba 
Veche. În acest an, categoriile de 
persoane care beneficiază de Pro-
gramul Operațional Ajutorarea 
Persoanelor Defavorizate (POAD) 
2016 sunt:
• Pensionarii cu pensii de până la 
450 lei/lună – inclusiv;
• Persoanele cu handicap grav și 
accentuat;
• Șomerii indemnizați;
• Șomerii neindemnizați;
• Beneficiarii de venit minim garan-
tat (ajutor social);
• Beneficiarii de alocație de susți-
nere familială.

Luarea în evidență 
a persoanelor 
fără venituri

Persoanele singure sau familiile 
care nu au nici un fel de venit sau 
au un venit de până la 450/lună/
membru de familie, sunt rugate să 
se prezinte la Primăria Beba Veche 
– Biroul Social, pentru a fi luate în 
evidență, cu următoarele docu-
mente:
• Copii acte de identitate – toți 
membrii de familie cu CI;
• Copii certificate naștere copii;
• Adeverință de la Administrația Fi-
nanțelor Publice pentru cei care nu 
au venituri;
• Cupoane de: pensie/șomaj.

Atenție la escrocheri-
ile prin telefon

Autoritățile atrag atenția asupra 
intensificării escrocheriilor prin te-
lefon, cele mai vulnerabile victime 
fiind bătrânii. Este vorba despre 
apeluri efectuate de hoți de pe 

numere necunoscute care anunță 
victima despre un presupus acci-
dent al unui membru al familiei 
și îi cer o sumă de bani pentru a 
rezolva cât mai rapid „problema”. 
Însă există și alte metode răspân-
dite, cum ar fi sunarea unui număr 
cu taxă, acordarea de false „premii”, 
concursuri de cunoștințe generale 
etc. Autoritățile vă recomandă să 
nu răspundeţi niciodată mesajelor 
text ce vă oferă tonuri de apel gra-
tuite sau apelurilor pierdute de la 
numere necunoscute.

Sorin Grindeanu, noul președinte 
al Consiliului Județean Timiș

CINE ESTE SORIN GRINDEANU?
În vârstă de 42 de ani, Sorin Grin-
deanu s-a născut pe 5 decembrie 
1973, la Caransebeș. A absolvit Uni-
versitatea de Vest Timișoara, Faculta-
tea de Matematică, Secţia Informati-
că (1992 - 1997), apoi, timp de un an, 
a urmat studii aprofundate, specia-
lizarea Baze de Date, la aceeași uni-
versitate. A studiat statistică socială 
la Universitatea Bologna - Italia, iar 
în 2001 a făcut specializări în educa-
ţia adulţilor în Germania, Portugalia 
și Marea Britanie.

A urmat cariera universitară, înce-
pând cu poziția de preparator la 
Universitatea de Vest din Timișoara 
și continuând cu cea de asistent, vre-
me de un an. A intrat în administrație 
in 2001, ca director al Direcției pen-
tru Tineret și Sport a județului Timiș, 
funcție pe care a deținut-o vreme de 
3 ani. Apoi s-a orientat către mediul 
privat, fiind director general la soci-
etatea Delpack Invest SRL. Timp de 
câteva luni, în 2008, a fost director 
SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 
până la alegerea ca deputat a fost vi-
ceprimar la Primăria Timișoara.

Este membru PDSR din noiembrie 
1996, a deţinut mai multe funcţii în 

organizaţia judeţeană de tineret, iar 
în decembrie 2003 a devenit preșe-
dinte executiv al Organizaţiei Jude-
ţene a PSD Timiș, prim-vicepreședin-
te de filială, lider al PSD Timișoara. În 
perioada 2004-2008 a fost consilier 
local la Timișoara, apoi a obținut un 
mandate de deputat. În 2014 a fost 
numit Ministru al Telecomunicațiilor 
în cabinetul Ponta.

PROIECTE SUSȚINUTE PENTRU 
BEBA VECHE
În campania electorală, Sorin Grin-
deanu le-a promis locuitorilor din 
Beba Veche că se va implica activ 
pentru rezolvarea a 8 puncte impor-
tante pentru comuna noastră:
1. Deschiderea punctului de trecere 
a frontierei Beba Veche-Kübekháza
(proiect transfrontalier)
2. Modernizarea „drumului regal” 
Beba Veche - Kübekháza (proiect 
transfrontalier)
3. Modernizarea drumului Beba Ve-
che - Kiszombor (proiect transfron-
talier)
4. Modernizarea drumului Beba Ve-
che – Valcani (proiect transfrontalier)
5. Îmbunătățirea calității apei pota-
bile prin investiții în modernizarea 
stațiilor
de tratare

6. Introducerea canalizării în Beba 
Veche și Cherestur pe încă 12 km (6 
+ 6), din fonduri guvernamentale
7. Asfaltarea tuturor străzilor din sa-
tul Beba Veche neacoperite de alte 
proiecte (3 km, din fonduri guverna-
mentale)
8. Refacerea sistemului de irigații din 
zona de vest a județului Timiș.

Imediat după câștigarea alegerilor, 
primarul Ioan Bohancanu l-a felici-
tat pe noul președinte și l-a invitat la 
Beba Veche pentru a cunoaște mai 
bine realitățile și problemele comu-
nei, invitație  care a fost acceptată.



Amenajarea terenului de sport de la Cherestur 
Terenul de sport de la marginea 

Cheresturului începe să prindă 
contur. Suprafața amenajată de Pri-
mărie începe să fie tot mai bună, și 
chiar dacă în ultimele luni au crescut 
mult buruienile, curățenia făcută pe-
riodic își spune cuvântul.

Însă pentru ca terenul să fie unul cu 
adevărat adaptat cerințelor, este ne-
voie de investiții, iar Primăria are deja 
un plan bine pus la punct. „Vrem să 
îngrădim, să aducem porți, să pu-
nem și puțin gazon, să amenajăm 
niște mici tribune, un vestiar, un loc 
de parcare, practic tot ce înseamnă 
un teren de sport normal”, a explicat 
primarul Ioan Bohancanu. 

Pentru moment, echipa de muncitori 

a primăriei a tuns iarba de pe teren, 
însă cei care doresc să folosească te-

renul pentru fotbal sau alte activități 
sportivem încă nu o pot face.
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Birou Unic la CCIAT

Un număr de 13 reprezentanțe 
județene ale unităților admi-

nistrative deconcentrate vor fi pre-
zente în fiecare marți, de la ora 9 la 
12, la Centrul Regional de Afaceri 
din Timișoara, în cadrul unui Birou 
Unic, un loc unde vor oferi lămuriri 
oamenilor de afaceri, oferindu-le 
toate documentele și avizele nece-
sare activității. 

Pentru început, la acest birou vor fi 
reprezentate: Agenția de Plăți și In-
tervenție pentru Agricultură Timiș; 
Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Timiș; Centrul Regional pentru Fi-
nanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest 
Timișoara; Comisariatul Regional 
pentru Protecția Consumatorilor 
Vest Timiș; Direcţia Agricolă Jude-
țeană Timiș; Direcţia Generală Re-
gională a Finanțelor Publice Timi-
șoara; Direcția de Sănătate Publică 
a Județului Timiș; Direcţia Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranţa Ali-
mentelor Timiș; Inspectoratul de 
Poliţie Județean Timiș / Serviciul 
Investigarea Criminalității Econo-
mice; Inspectoratul pentru Situa-
ţii de Urgenţă „Banat”al Județului 
Timiș; Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Timiș; Primăria Municipiu-
lui Timișoara / Biroul Autorizare 
Activități Comerciale și Gestiune 
Spații Publicitare.

Informații suplimentare la tel. 
0721/262005, e-mail: aciobotea@
cciat.ro, dna Amira Ciobotea.

Măsuri anti-incendiu 
pe timp de caniculă

Canicula poate provoca incendii 
sau poate întreţine incendiile de 
pădure provocate de neglijenţa 
omului Pentru prevenirea incendi-
ilor pe timp de caniculă se vor res-
pecta următoarele reguli:
• Se interzice aruncarea ţigărilor 
aprinse la întâmplare, în special în 
zonele cu vegetaţie uscată, în mi-
riști sau în apropierea depozitelor 
de furaje etc.;
• Se interzice folosirea chibriturilor, 
lumânărilor, lămpilor de iluminat 
cu petrol în depozite de furaje, 
grajduri, magazii, poduri;
• Este interzisă folosirea flăcării 
pentru verificarea etanșeităţii bu-
teliei;
• Este interzisă depozitarea de ma-
teriale lemnoase, furaje sau alte 
materiale combustibile sau infla-
mabile în podurile clădirilor;
• Este interzisă folosirea afumători-
lor improvizate;
• Păstraţi chibriturile, brichetele și 
alte surse de foc în locuri în care 
copiii nu au acces.

Producții bune pentru agricultorii locali 
Agricultorii din comuna Beba Ve-

che se pregătesc să închidă cam-
pania de recoltare a grâului, rezulta-
tele obținute până acum fiind motiv 
de optimism. Potrivit primelor esti-
mări, s-a obținut, o producție medie 
la grâu de 5.000-6.000 kg/hectar. Din 
păcate, prețurile vehiculate - între 50-
58 bani - nu sunt foarte favorabile.

La orz producțiile înregistrate în co-
muna noastră s-au situat în jurul 
medie de 4500 – 6000 kg/hectar. În 
schimb, la rapiță s-au recoltat în me-
die 3.700 – 4,500 kg/hectar, prețul 
acesteia situându-se în jurul a 330 
euro/tonă.

Final de an școlar la 
Școala gimnazială Beba Veche

Elevii Școlii gimnaziale din Beba 
Veche au intrat în binemeritata 

vacanță, după un an în care au mun-
cit, sub îndrumarea cadrelor didacti-
ce, pentru a obține rezultate cât mai 
bune. La ceremonia de încheiere a 
anului școlar, s-au înmânat premii și 
mențiuni astfel:
• Clasa a V-a – 11 medii peste 9 (4 pre-
mii și 7 mențiuni)
• Clasa a Vi-a – 2 medii peste 9 (2 pre-
mii)
• Clasa a VII-a – 4 medii peste 9 (4 pre-
mii și 6 mențiuni)
• Clasa a VIII-a – 4 medii peste 9 (3 
premii și 2 mențiuni)
Pentru cei mai mari a fost momentul 
de a-și lua rămas bun de la școală, 
urmând să-și aleagă mai departe un 
drum în viață. Ei au trecut prin focul 
examenelor de evaluare, iar rezulta-
tele pe care le-au obținut le puteți 
consulta în tabelul alăturat. 

NOTELE DE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ CL. A VIII-A
ȘCOALA GIMNAZIALĂ COM. BEBA VECHE

Nr. Nume și prenume Lb. română Matematică Media finală
1. Fabian A. Cristina Mădălina 8,10 6,15 7,12
2. Mișcu V. Jessica 8,75 6,35 7,55
3. Paul V. Paul Daniel Sebastian 5,30 5,90 5,60
4. Szabo A. Daniel Gabriel 1,50 2,15 1,82
5. Păun I. Adrian Ionuț 5,00 4,50 4,75
6. Țăran V. Denisa Daniela 5,65 6,10 5,87
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Rugăciune către Sf. Ilie 
Premărite și preaminunatule pro-
rocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai 
luminat pe pă-
mânt cu viaţa 
ta îngerească, 
cu râvna ta 
fierbinte că-
tre Dumnezeu 
Atotţiitorul, cu 
semnele și cu 
minunile tale 
și cu marea lui 
Dumnezeu bu-
năvoinţă faţă de tine, fiind ridicat la 
cer cu trupul într-un car de foc, au-
zi-ne pe noi păcătoșii și neputincioșii.

Roagă-te  pentru noi lui Dumnezeu, 
Iubitorul de oameni, să ne dea nouă 
puterea izbăvirii de păcate, de neca-
zuri, să alunge din calea noastră ne-
dreptăţile puse de dușmanii noștri. 
Să ne ajuţi Sfinte Ilie și să sădești în 
sufletele noastre puterea răbdării, a 
blândeţii, să ne izbăvești de orice răz-
bunare care se abate asupra noastră.

Nimicește prin rugăciunile tale, Pro-
rocule, năravurile cele mai rele din 
jurul nostru, cele ce întinează credin-
ţa noastră, iubirea pentru semeni și 
poruncile Domnului !”

Amin.

DECESE †

Bukor Iliana (93 ani)
Haiduc Aurora-Zorița (87 ani)

Dumnezeu să le odihnească 
în pace!

 Sărbători religioase 
ortodoxe 

Iulie
• 9 J Înălțarea Domnului
• 20 L Sf. Treime
• 24 V Nașterea Sf. Ioan Botezătorul
• 29 M Sf. Ap. Petru și Pavel

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Iulie
• 3 D Sf. Toma
• 11 L SS Benedict
• 25 L SS. Iacob

Avem timp
Povești adevărate, povești cu tâlc

Avem timp pentru toate.
Să dormim, să alergăm în dreapta 
și-n stânga,
Să regretăm c-am greșit și să greșim 
din nou,
Să-i judecăm pe alții și să ne absolvim 
pe noi înșine.

Avem timp să citim și să scriem,
Să corectăm ce-am scris, să regretăm 
ce-am scris,
Avem timp să facem proiecte și să nu 
le respectăm.
Avem timp să ne facem iluzii și să 
răscolim prin cenușa lor mai târziu.

Avem timp pentru ambiții și boli, să 
învinovățim destinul și amănuntele.
Avem timp să privim norii, reclamele 
sau un accident oarecare, avem timp.
Să ne-alungăm întrebările, să amâ-
năm răspunsurile.

Avem timp să sfărâmăm un vis și să-l 
reinventăm.

Avem timp să ne facem prieteni, să-i 
pierdem.
Avem timp să primim lecții și să le 
uităm după-aceea.
Avem timp să primim daruri și să nu 
le-nțelegem
Avem timp pentru toate.

Nu e timp doar pentru puțină 
tandrețe.
Când să facem și asta murim.

de Octavian Paler

Căsătorii 

Rogojinaru Claudiu  Cristian cu 
Ciobanu Loredana Monalisa

Casă de piatră!

Majorate 
Burtic Cătălin-Petru  18.06

Radu Iasmina 28.06

Nașteri 
-

Fotografia lunii: cel mai frumos 
părculeț al comunei


