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Moșul aduce 
daruri pentru elevi 

și pensionari

Joi, 22 decembrie 2016, Primăria 
organizează sărbătoarea pomu-

lui de Crăciun. Cu această ocazie 
vor fi împărțite tradiționalele cado-
uri de Crăciun, atât 
pentru elevi cât și 
pentru pensionarii 
din comună. Eve-
nimentul va începe 
la ora 10.00 și se 
va desfășura la Că-
minul Cultural din 
Beba Veche.
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Comuna Beba Veche și-a ales 
reprezentanții în Parlament  

În data de 11 decembrie 2017 au 
avut loc alegerile parlamentare din 

România iar cetățenii din Beba Ve-
che au participat negreșit la procesul 
electoral. Spre deosebire de multe 
alte localități din județ și din țară, pre-
zența la vot în comuna noastră a fost 
una bună, aproape de 50%, ținând 
cont că, după estimările autorităților, 
circa 400 de persoane sunt plecate în 
această perioadă în străinătate, pen-
tru munci sezoniere. Dacă scădem 
aceste persoane din totalul celor cu 
drept de vot, se poate constata că 
peste două treimi (peste 70%) din cei 
efectiv prezenți au venit să voteze și 
doar o mică parte au als să nu-și ex-
prime o opțiune politică prin vot. 

„Cetățenii înțeleg foarte bine feno-
menul politic și au capacitatea să dis-

cearnă ce este bine pentru comună 
și ce este rău. Nu putem decât să-i 
felicităm pentru participare și pentru 
opțiunile exprimate”, a declarat pri-
marul Ioan Bohancanu.

Procesul electoral s-a desfășurat fără 
incidente, asta și pentru că a existat o 
echipă foarte serioasă și competentă 
formată din președinți: Briscan Lavi-
nia, Fulop Attila; locțiitori: Gyemant 
Aurelia, Popescu Maria; informatici-
an: Pârlăgeanu Florentina; operatori: 
Giuroescu Tudor, Suli Anita.

Judeţul Timiș va fi reprezentat în Par-
lamentul României de senatorii PSD 
Eugen Dogariu și Adrian Diaconu, 
iar în Camera Deputaților de Călin 
Dobra, Alfred Simonis, Adrian Pau și 
Bianca Gavriliţă. PNL a reușit să ob-

ţină un mandat de unul de senator, 
care îi revine Alinei Gorghiu, și trei de 
deputați, care vor fi deținute de Mari-
len Pirtea, Ben-Oni Ardelean și Pavel 
Popescu. USR va avea doi parlamen-

tari, pe Nicu Fălcoi la Senat și Cătălin 
Drulă la Camera Deputaților. Au mai 
obținut mandate de deputați PMP – 
Cornel Sămărtinean și ALDE - Marian 
Cucșa.

SENAT CAMERA DEPUTAȚILOR
Beba 

Veche %
Chere-

stur %
Total 

comună %
Beba 

Veche %
Chere-

stur %
Total 

comună %
Număr total alegatori 879 432 1.311 879 432 1.311
Prezenți la urne 419 47,67 199 46,06 618 47,14 419 47,67 199 46,06 618 47,14
Voturi valabil exprimate 408 198 606 395 191 586
Buletine albe 3 4 7 14 4 18
Buletine nule 8 3 11 10 4 14

Numărul de voturi obținute de principalele partide și procentul din voturile valabil exprimate
ALDE 9 2,21 0 0 9 1,49 6 1,43 0 0,00 6 0,97
UDMR 11 2,70 44 22,22 55 9,08 13 3,10 54 27,14 67 10,84
PNL 66 16,18 27 13,64 93 15,35 72 17,18 27 13,57 99 16,02
PSD 303 74,26 111 56,06 414 68,32 272 64,92 97 48,74 369 59,71
PRM 2 0,49 0 0 2 0,33 3 0,72 2 1,01 5 0,81
USR 6 1,47 1 0,51 7 1,16 8 1,91 0 0 8 1,29
PMP 6 1,47 2 1,01 8 1,32 8 1,91 2 1,01 10 1,62
ALTE PARTIDE 5 1,23 7 3,54 12 1,98 13 3,10 9 4,52 22 3,56
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Primăria și Consiliul Local Beba Veche 
vă urează 

Sărbători Fericite 
și La Mulți Ani!
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Sărbătoarea Unirii 
Mici, organizată de 

Primărie pe 
24 ianuarie 2017

În data de 24 ianuarie 2017, la Că-
minul cultural din Beba Veche se 

va organiza sărbătoarea Zilei Unirii 
Mici, ca o compensație pentru fap-
tul că, așa cum a promis, din cau-
za campaniei electorale, Primăria 
a evitat să organizeze sărbătoarea 
națională de 1 decembrie.

Evenimentul va cuprinde un pro-
gram artistic susținut de un cân-
tăreț renumit de muzică populară 
din zona Banatului, a cărui nume 
nu-l divulgăm încă pentru că va fi 
o surpriză.

Cu această ocazie, vor fi acordate 
premiile și diplomele la concursul 
„Cea mai frumoasă casă” și „Cel mai 
frumos spațiu verde amenajat în 
fața casei”.   

La eveniment sunt invitați să parti-
cipe toți cetățenii comunei!

În 2017, taxele și im-
pozitele locale nu se 

măresc

Anul care vine nu va aduce ma-
jorări de taxe și impozite locale 

în comuna Beba Veche. „Am decis 
să nu le mărim pentru că am con-
siderat că în acest moment sunt la 
un nivel echilibrat și mult mai im-
portant pentru noi este să identi-
ficăm rău-platnicii și să reușim să 
încasăm toate dările pe toată masa 
impozabilă”, a explicat pentru Curi-
erul primarul Bohancanu.

Nou Regulament de 
ordine interioară, în 

Consiliul Local

În ședința din data de 15 decem-
brie 2017, Consiliul Local Beba 

Veche a adoptat un nou regula-
ment de ordine interioară, după 
ce, la ultimele ședințe, consilierii 
de opoziție au obstrucționat, prin 
diverse metode, desfășurarea șe-
dințelor, cauzând certuri și discuții 
în afara subiectelor de interes pen-
tru comună. 

Urări de sărbători
Dragi bebeni, cherestureni și porde-

neni,

Iată-ne, din nou, ajunși la finele unui 
nou an în care comunitatea noastră a 
mers, cu bune și rele, mai departe pe 
drumul vieții. Ne uităm în urmă și ni 
se pare că a trecut ca vântul și ca gân-
dul, pentru că 
am avut atât de 
multe de făcut 
și atât de puțin 
timp de zăbovit. 
Dar trebuie să 
îi mulțumim lui 
Dumnezeu pen-
tru că ne-a dat 
puterea să mun-
cim cu spor, pentru ca acum, în pra-
gul de An Nou și de sfinte sărbători, 
să ne bucurăm împreună de roadele 
muncii noastre de peste an. 

Pentru administrația locală a fost un 
an foarte încărcat, în care ne-am stră-
duit să venim, zi de zi, cu promptitu-
dine, în sprijinul cetățenilor. Am dră-
muit fiecare leu de la bugetul local 
pentru a avea bani pentru investiții. 
Cu bani puțini, am reușit să facem lu-
crări care să aducă un plus de confort 
dvs., cetățenilor. Mai important de-
cât orice, cred că am dovedit că am 
rămas o administrație cu picioarele 
pe pământ, cu o echipă muncitoare, 
bine intenționată și atentă la fiecare 
cetățean.

Pentru noi creștinii, acum este mo-
mentul în care putem să ne regăsim 
pacea interioară, pentru a primi cum 
se cuvine tainele Nașterii Domnului. 
Să trecem peste orgoliile mărunte 
și supărările de moment și să ne în-
dreptăm privirea către lucrurile bune 
din viață noastră, cele care ne unesc 
și nu cele care ne despart. 

Vă doresc să aveți sărbători liniștite și 
pline de trăire creștinească în suflete, 
să vă bucurați de timpul petrecut în 
familie și de cei dragi și să întâmpi-
nați noul an cu speranță și seninăta-
te! Sărbători fericite și La mulți ani!

Ioan Bohancanu,
Primarul comunei Beba Veche

•
Dragi timișeni,

Sfintele Sărbători 
ale Crăciunului îmi 
oferă plăcuta oca-
zie de vă transmite 
tuturor multă sănă-
tate și fericire. Anul 
Nou 2017 să vă aducă în dar bucurii, 
belșug, împliniri și liniște sufletească. 
La Mulţi Ani!

Sorin Grindeanu,
Președintele Consiliului Judeţean 

Timiș

”Vă binevestesc vouă bucurie mare 
care va fi pentru tot poporul că vi s-a 
născut alt Mântuitor Care este Hristos 
Domnul” – Luca: 2, 10-11
Să ne deschidem sufletul ca să stră-
lucească în el lumina conștiinței de 
Dumnezeu și să 
înțelegem că prin 
Nașterea Domnului 
ni s-a deschis calea 
mântuirii. În aceste 
zile de sărbătoare 
și bucurie sfântă, vă 
dorim tuturor sănă-
tate, pace, bucurie duhovnicească și 
un An Nou cu belșug și împliniri!

Preot paroh Florin Matyes,
Parohia ortodoxă Beba Veche

•
Kegyelmekben gazdag, áldott karác-
sonyt a betegeknek és gyengélkedők-
nek, gyermekeknek és fiataloknak, fel-
nőtteknek és időseknek. Megváltónk 
születésének ünnepe segítsen bennün-
ket az újrakezdésben és hozzon szá-
munkra örök üdvözülést.

Pruncul din Betleem să ofere tuturor 
pacea și liniștea dorită, să fie izvor de 
mângâiere și îmbărbătare, aducând 
speranţă și încredere pentru toţi.

Parohia romano-catolică 
Beba Veche

ANUNȚ PUBLIC

Asociația de dezvoltare Intercomunitara Beba Veche – Dudeștii Vechi anunță publicul interesat asupra 
deciziei etapei de încadrare de către APM Timiș de a nu se efectua evaluarea impactului asupra me-

diului și de evaluare adecvată în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de eva-
luare adecvată, pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Beba Veche, satul Beba Veche și satul 
Cherestur” prin realizarea unei stații de tratare apă potabilă, propus a fi amplasat în comuna Beba Veche, 
satul Beba Veche și satul Cherestur, județul Timiș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Timiș, 
jud. Timiș, localitatea Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A în zilele luni – joi între orele 8:00 - 16:30, 
vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro – acor-
duri de mediu. Publicul interesat poate înainta comentarii /observații la proiectul deciziei de încadrare in 
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 19.12.2016.

CONSILIUL LOCAL BEBA VECHE, 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 15.12.2016

ORDINEA DE ZI
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 42/2016 privind alegerea președintelui de ședință;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 43/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Consiliului Local;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 44/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor 
speciale pentru anul 2017;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 45/2016 privind rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2016;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 46/2016 privind desemnarea reprezentanților care să facă parte din echipa 
de implementare a proiectului accesat de către A.D.I. Beba Veche – Dudeștii Vechi;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 47/2016 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru organizarea Serbării 
Pomului de Crăciun 2016;
• Adoptarea proiectului de hotărâre nr. 48/2016 privind modificarea organigramei din Primăria Beba Veche.
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Concursul „Cea mai frumoasă casă” 2016
Amânat pentru a nu interfera cu campania elec-

torală, Concursul „Cea mai frumoasă casă” se 
va încheia în data de 24 ianuarie 2017, când vor fi 
acordate premiile în cadrul evenimentului organi-
zat de Primărie cu ocazia Zilei Unirii Principatelor 
(Unirea Mică). 

În concurs au fost înscrise case din toate cele trei 
sate, iar premierea se va face separat pentru Beba 
Veche și Cherestur-Pordeanu. 

Premiile acordate sunt: premiul I – 300 lei, premiul 
II – 200 lei și premiul III – 100 lei.  De asemenea, 

vor fi acordate premiile pentru cele mai frumoase 
spații verzi, în același cuantum. 

Iată, mai jos, fotografii ale caselor care au intrat în 
concurs în acest an:

Beba Veche (partea I)
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Rugăciune de Anul Nou 
Mulțumim Bunului Dumnezeu pen-
tru anul care a trecut și pentru toate 
cele dăruite nouă. Binecuvântează, 
Doamne, viața noastră și ne izbăveș-
te în Anul cel Nou care vine și in toți 

anii vieții noastre, de necazuri, de 
primejdii, de războaie și de toată ră-
utatea și nedreptatea, dăruindu-ne 
tuturor zile bune și îndelungate, 
cu bună sporire și folos în munca 
noastră, cu fericire și liniște, ca să-Ți 
mulțumim pururea pentru toate și 
Ție mărire să înălțăm, împreună și 
Părintelui Tău Celui fără de început 
și Preasfântului și Bunului și de viața 
făcătorului Tău Duh, acum și pururea 
și în vecii vecilor.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu, miluiește-ne pe noi pă-
cătoșii.
Amin.

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Ianuarie

• 1 D Tăierea împrejur cea după trup 
a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare
• 6 V Botezul Domnului (Boboteaza)
• 7 S Soborul Sf. Prooroc Ioan Bote-
zătorul 
• 30 L Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, 
Grigorie Teologul și Ioan Gură de 
Aur; 

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Ianuarie
• 1 D Sf. Maria, Născătoare de Dum-
nezeu (Anul Nou)
• 6 V Epifania Domnului
• 8 D Botezul Domnului

Căsătorii 
Mudava Adrian-Valentin cu 

Sîrca Andreea-Nicoleta
Casă de piatră!

Majorate 
-

Nașteri 

Varga Denisz Valentin (4.11)
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Concursul „Cea mai frumoasă casă” 
2016

Pordeanu

Cherestur

Beba Veche (partea a II-a)


