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Anul Nou vine cu 
cel mai frumos cadou 

pentru comuna 
noastră 

2016 aduce comunei noastre un 
cadou la care puteam doar visa! 

În ultimele 2 luni, la Primăria Beba 
Veche s-a muncit foarte intens 
pentru actualizarea proiectului 
care a fost realizat în 2009, despre 
care am vorbit de foarte multe ori 
în ziarul local, dar faptul pe care nu 
îl știți este că la data de 19 noiem-
brie 2015 primarul Ioan Bohanca-
nu a semnat contractul de finan-
țare pentru începerea lucrărilor cu 
Agenția pentru Finanțarea Investi-
țiilor Rurale (AFIR), de aproape 5,8 
milioane de euro, care se va derula 
pe două unități administrative re-
spectiv comuna Beba Veche și co-
muna Dudeștii Vechi. Din această 
sumă, aproape jumătate este alo-
cată comunei noastre. Începutul 
efectiv al lucrărilor la canalizare și 
asfaltarea străzilor va avea loc în 
prima jumătate a anului viitor, cel 
mai probabil în lunile aprilie sau 
mai, după finalizarea procedurilor 
de licitare, iar termenul de finaliza-
re este obligatoriu 30 decembrie 
2017 (dată până la care Uniunea 
Europeană a acordat o derogare 
pentru cheltuirea fondurilor). 
Trebuie subliniat că este cel mai 
mare proiect pe fonduri europene 
care a fost accesat în județul Timiș 
de către două primării pe măsura 
3.2.2. și putem spune că este și cel 
mai mare proiect public imple-
mentat vreodată în istoria comu-
nei noastre.

Vine Moșul!

Cu ocazia sărbătorilor de Cră-
ciun, toți elevii și copii din Beba 

Veche vor primi 
cadouri con-
stând în dulciuri 
și sucuri iar pen-
tru pensionari 
vor fi acordate 
mici pachete cu 
fructe și dulciuri.

Gânduri bune la final de an
Sfârșitul anului este un 
prilej pentru mine să vă fac 
cele mai frumoase urări de 
sănătate, pace în familie, 
belșug și bucurie! Îmi do-
resc sincer ca în fiecare casă 
din comuna Beba Veche, 
aceste sărbători să aducă 
fericire, căldură sufletească și 
speranță. Merităm cu toții ca 
măcar acum, în pragul sfintei 
sărbători a Nașterii Domnului, 
să avem parte de mai multă 
dragoste din partea celor 
apropiați. Să lăsăm, așadar, 
în urmă, lucrurile care ne 
despart, și să îmbrățișăm sen-
timentele frumoase care apar 
atunci când există înțelegere și 
omenie în sânul familiei, între 
prieteni, între vecini. Îmi doresc 
pentru comuna noastră să 
învățăm să apreciem ceea ce 

este frumos și bun, să premiem 
munca și cinstea, să înlăturăm 
dușmănia și să fim mai 
iertători cu cei care greșesc, 
pentru că toți greșim. Să ne 
îndreptăm gândurile noastre și 
către cei - foarte mulți – nevoiți 
să plece peste hotare pentru 
a-și câștiga o pâine și să ne 
rugăm să vină vremea când 
se vor putea întoarce acasă 
fără să fie nevoiți să mai plece. 
Să nu-i uităm pe cei bătrâni, 
bolnavi, imobilizați la pat. Fiți 
darnici și aduceți-le un pic de 
bucurie în suflet cu o vorbă 
bună sau un pic de ajutor. 
Închei cu aceste gânduri, în 
speranța că aceste sărbători 
minunate vor fi prilej pentru 
toți creștinii din comuna Beba 
Veche să devină puțin mai 
buni.

Crăciun Fericit şi un An Nou 
plin de bucurii! La mulţi ani!

primar, 
Ioan Bohancanu

Lumina Sfântă venită în Ajun 
să vă aducă în suflet 

un veșnic Crăciun. 
Primăria şi Consiliul Local Beba Veche

vă ureză sărbători de vis 
alături de cei dragi!

La mulţi ani! 
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Cea mai frumoasă 
casă din Beba Veche 

2015
PREMIUL I 

Fabian Mihăiță Ioan (nr. 473)

PREMIUL II
Boroș Robert (nr. 267)

PREMIUL III
Garaba Valentin (nr. 320).

Cel mai frumos 
spațiu verde din 
Beba Veche 2015

PREMIUL I 
 Iena Lenuța (nr. 537)

PREMIUL II 
Pistru Petru (nr. 36)

PREMIUL III
Burtic Petru (nr. 152)

Sărbătoarea de 1 decembrie la Beba 
Veche și Cherestur

Sute de locuitori ai comunei noas-
tre au răspuns invitației Primăriei și 

Consiliului de a participa la sărbătoarea 
organizată cu prilejul Zilei Naționale a 
României de 1 decembrie atât la Beba 
Veche cât și la Cherestur. 

30 NOIEMBRIE 2015 - ZIUA NAȚIO-
NALĂ SĂRBĂTORITĂ LA CHERESTUR
Manifestările au debutat luni, 30 noiem-
brie, începând cu ora 12.00, la Cherestur. 
În jur de 70 de persoane s-au adunat la 
Căminul cultural unde pentru început au 
ascultat discursul ținut de domnul pri-
mar în legătură cu semnificația acestei 
zile cât și cu realizările primăriei în locali-
tatea Cherestur. Apoi s-a asistat la decer-
narea premiilor pentru cea mai frumoa-
să casă și cel mai frumos spațiu verde din 
fața casei (părculeț). S-au acordat 200 lei 
pentru premiul I, 150 lei pentru premiul 
II, și 100 lei pentru premiul II și mențiuni, 
la ambele categorii și în ambele sate.
După decernarea premiilor, atmosfera a 
fost încălzită de formația PINK di Cenad 
care a dat tonul la dans și voie bună. Dis-
tracția s-a încins repede și a durat până 
la ora 22.00, toți participanții fiind bucu-
roși de petrecerea foarte reușită.

Trebuie să menționăm că un rol impor-
tant în organizare l-a jucat domnul Ti-
fan Marton și echipa sa, cărora Primăria 
și Consiliul Local le mulțumesc în mod 
deosebit. Domnul Tifan a reușit să pră-
gătească o fasole deosebit de gustoasă, 
după o rețetă secretă, numai de el știută. 
Un gest frumos a fost ca pentru cei care 
din motive de sănătate nu s-au putut de-
plasa la petrecere să le fie pregătită câte 
o caserolă și dusă personal acasă de că-
tre echipa de muncitori ai Primăriei.
Beba Veche

PETRECE MARE LA BEBA VECHE, DE 
1 DECEMBRIE
Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită 
din plin și la Beba Veche printr-un spec-
tacol organizat de Primărie la Căminul 
cultural din localitate. Începând cu ora 
11.00, domnul primar i-a anunțat pe toți 
cei prezenți în sală că le mulțumește în 
mod deosebit pentru prezența nume-
roasă, de peste 300 de persoane și le-a 
urat un sincer ”La mulți ani!” de Ziua Na-
țională. Spectacolul a fost condus mai 
departe de renumitul umorist Radu Moș, 
devenit un adevărat prieten al comunei 
noastre, dispus să revină cu drag la cele 
mai importante sărbători ale comunei. 
El a venit însoțit de formația sa de mu-

zică populară. Spectacolul care a durat 
peste 2 ore a fost extraordinar, fiind bine 
primit. Glumele savuroase ale lui Radu 
Moș au stârnit adevărate hohote de râs, 
iar spre final, fetele din formația de mu-
zicanți au stârnit multă emoție și lacrimi 
de bucurie intonând cântece patriotice
Tot la finele spectacolului au fost decer-
nate și pentru cea mai frumoasă casă și 
cel mai frumos spațiu verde. Iar pentru 
ca reușita spectacolului să fie deplină, 
a contribuit din plin doamna Irina Lu-
chi care a pregătit o fasole cu cârnați 
delicioasă, deosebit de apreciată de cei 
prezenți, motiv pentru care îi mulțumim 
public. 

Modernizarea dușurilor de la sondă 
Începând cu sfârșitul lunii octom-

brie și continuând în luna noiem-
brie, echipa de muncitori ai primăriei 
Beba Veche a lucrat de zor la ame-
najarea punctului de la sondă, locul 
unde mulți locuitori vin să se îmbă-
ieze, profitând de apele termale care 
izvorăsc din adâncuri. 

Sonda forată pe la finele anilor 1970, 
în căutare de petrol, a atins, la circa 
1.200 m adâncime, un izvor de ape 
termale și de atunci apele curg neîn-
trerupt. Temperatura apelor la supra-
față este de circa 32-34 grade Celsius, 
perfectă pentru baie. În ultimii ani, 
locul devenise însă unul impropriu 
pentru această activitate, așa că pri-
măria s-a decis să amenajeze un spa-
țiu de dușuri unde să se poată face 
baie în mod decent. 
În scurt timp și cu bani puțini s-a reu-
șit o amenajare deosebită, începând 
de la noi dușuri, o platformă de be-
ton, o parcare, 4 cabine de schimb, 
s-a tras apă potabilă și curent pentru 
iluminat public. 

Lucrarea nu este încă finalizată, fiind 
necesară și o decolmatare a tubului 
principal pentru a îmbunătăți presiu-
nea apelor geotermale și o deviere a 
apei către noile dușuri. În plus se vor 
mai monta băncuțe, coșuri de gunoi, 
verdeață etc. De aceea, cei interesați 

trebuie să știe că dușurile vor mai ră-
mâne închise pe timpul iernii, perioa-
dă în care sunt oricum foarte puțin 
folosite. ”Cel mai probabil vom redes-
chide publicului în perioada 15-20 
martie, odată cu venirea primăverii”, 
a precizat primarul Ioan Bohancanu.



Cea mai frumoasă 
casă din Cherestur 

2015
PREMIUL I 

Mihăilă Costel (nr. 151)

PREMIUL II
Molnar Ioan (nr. 195)

PREMIUL III
Ciubotariu Constantin (nr. 11)

Cel mai frumos 
spațiu verde din Che-

restur 2015
PREMIUL I 

 Bican Adrian (nr. 241)

PREMIUL II 
Kocsis Terezia (nr. 20)

PREMIUL III
Bartha Veronica (nr. 38)

MENȚIUNI
Romanescu Alexandra (nr. 224) 

Pal Monica (nr. 3). 
Mențiune specială pentru 

Șuli Ștefan Ilie (nr. 207), pt. cele 
mai frumoase și uniforme plan-
te de Paulownia, Bodre Angela  
pentru cea mai înaltă Paulownia.

Taxele și impozitele locale pe 2016
Consiliul Local a adoptat taxele și im-

pozitele locale pe anul 2016, imple-
mentând, totodată, prevederile noului 
Cod Fiscal care aduc o serie de modifi-
cări. Este de reținut că în afara preve-
derilor general obligatorii introduse de 
Guvern, aleșii locali nu au considerat că 
este oportună creșterea nivelului taxelor 
și impozitelor locale, având în vedere ni-
velul socio-economic la care se află co-
muna noastră. Fac așadar excepție pre-
vederile impuse de Guvern, despre care 
s-a discutat deja pe larg în spațiul public, 
cum ar fi creșterea cu 500% a impozitu-

lui pe clădirile neîngrijite. În continuare 
vă prezentăm doar câteva din cele mai 
importante prevederi ale hotărârii care 
stabilește taxele și impozitele locale pe 
anul 2016, cu rugămintea ca cei intere-
sați să se adreseze primăriei pentru a ob-
ține informațiile complete. 

”Art.2. Calculul impozitului pe clădirile 
rezidenţiale aflate în proprietatea per-
soanelor fizice :
Impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate 
in proprietatea persoanelor fizice se cal-
culeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% 

asupra valorii impozabile.
Prin clădire rezidentială se înţelege con-
structia alcătuită din una sau mai multe 
camere folosite pentru locuit, cu depen-
dinţele, dotările și utilităţile necesare, 
care satisface cerinţele de locuit ale unei 
persoane sau familii.
2.1 Valoarea impozabilă a clădirii, 
exprimată în lei, se determină prin în-
mulţirea suprafeţei construite desfășura-
te a acesteia, exprimată în metri pătraţi, 
cu valoarea impozabilă corespunzător, 
exprimată în lei/metru patrat, din tabe-
lul următor:

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă - lei/mp
Cu instalații 
de apă, canal-
izare, electrice şi 
încălzire (condiţii 
cumulative)

Fără instalaţii 
de apă, canal-
izare, electrice 
sau încălzire

A.  Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărăidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 1000 600

B.  Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, cărămidă nearsă, vălătuci sau 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 300 200

C.  Clădire -anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 200 175

D.  Clădire -anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă 
din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 125 75

E. în cazul contribuabilului care deține la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, de-
misol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii

F. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de  clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii

În cazul unei clădiri care are pereţii exte-
riori din materiale diferite, pentru stabili-
rea valorii impozabile a clădirii se identi-
fică în tabel valoarea impozabilă cea mai 
mare corespunzătoare materialului cu 
ponderea cea mai mare.
Suprafaţa construită desfașurată a unei 
clădiri se determină prin însumarea su-
prafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor 
clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor 
sau ale celor situate la subsol sau la man-
sardă exceptând suprafeţele podurilor 
neutilizate ca locuinţa de scărilor și tera-
selor neacoperite.
2.2 Dacă dimensiunile exterioare 
ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsura-
te pe conturul exterior, atunci suprafaţa 
construită desfășurată a clădirii se deter-
mină prin înmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare 
de 1,4.
2.3 Valoarea impozabila a clădirii se 
ajustează în funcţie de amplasarea clădi-
rii cu coeficientul de corecţie corespun-
zător pe zone, după cum urmează :
1. Satul Beba Veche (reședinţă de comu-
nă)  - rangul IV
2.Satul Cherestur (sat component) -   
rangul V
3. Satul Pordeanu (sat component) -  
 rangul V
2.4 Se stabilesc următoarele zone în 
funcţie de poziţia faţă de centrul satului:
2.4.1 Satul Beba Veche
2.4.1.1 Zona A

• De la nr. 140 la nr. 146
• De la nr. 196 la nr. 210
• De la nr. 218 la nr. 222

• De la nr. 264 la nr. 272
• De la nr. 287 la nr. 299
• De la nr. 373 la nr. 406
• De la nr. 524 la nr. 553
• De la nr. 715 la nr. 716

2.4.1.2 Zona B
• De la nr. 147 la nr. 195
• De la nr. 211 la nr. 217
• De la nr. 223 la nr. 263
• De la nr. 271 la nr. 286
• De la nr. 300 la nr. 372
• De la nr. 407 la nr. 523
• De la nr. 554 la nr. 714
• De la nr. 717 la nr. 778

2.4.2 Satul Cherestur
2.4.2.1 Zona A

• De la nr. 1 la nr. 80
• De la nr. 180 la nr. 246

2.4.2.2 Zona B
• De la nr. 81 la nr. 179

2.4.3 Satul Pordeanu
2.4.3.1 Zona A

• De la nr. 1 la nr. 88
2.5 Valoarea impozabilă a clădirii se 
ajustează în funcție de rangul localităţi și 
zona în care este amplasată 
clădirea, prin înmulțirea valorii determi-
nate mai sus cu coeficientul de corecte 
corespunzător, redat mai jos:

Rangul 
localităţii

Zona in cadrul localitatii

A B C D

IV 1,10 1,05 1,00 0,95

V 1,05 1,00 0,95 0,90

2.6 Valoarea impozabilă a clădirii, 
se reduce în funcție de anul terminării 

acesteia, după cum urmează:
2.6.1.1 cu 50%, pentru clădirea care are 
o vechime de peste 100 de ani la data de 
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
2.6.1.2 cu 30%, pentru clădirea care are 
o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă;
2.6.2.3 cu 10%, pentru clădirea care are 
o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă
Art.3. Calculul impozitului pe clădirile 
nerezidenţiale aflate în proprietatea per-
soanelor fizice :
a) Clădire nerezidenţială - orice clădire 
care nu este rezidentială. Pentru clădiri-
le nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 
0.2% asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de 
evaluare întocmit de un evaluator auto-
rizat în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă;
- valoarea finală a lucrărilor de construc-
ţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
- valoarea clădirilor care rezultă din ac-
tul prin care se transferă dreptul de pro-
prietate, în cazul clădirilor dobândite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
 b) Pentru clădirile nerezidențiale afla-
te în proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valo-
rii impozabile a clădirii.”
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2016
Curierul de Beba Veche

Calendar

DECEMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

NOIEMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

OCTOMBRIE
L M M J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

SEPTEMBRIE
L M M J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AUGUST
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

IULIE
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

IUNIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MAI
L M M J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

APRILIE
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

MARTIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FEBRUARIE
L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

IANUARIE
L M M J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31



2016
Primăria şi Consiliul Local 

al comunei Beba Veche
vă urează 

La mulţi ani! 
Curierul de Beba Veche
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Trotuare noi

În acest sfârșit de toamnă, echi-
pa primăriei a mai reușit să exe-

cute o porțiune mare de trotuare, 
înainte ca vremea să devină prea 
rece pentru astfel de lucrări și să 
fie făcută o binemeritată pauză 

până la primăvară. S-a reușit ca pe 
partea dreaptă a cartierului ”Peste 
Bară” să se amenajeze trotuare, de 
la drumul județean și până la ulti-
ma locuință, pe acolo pe unde nu a 
existat niciodată o amenajare spe-
cială pentru pietoni. Circa 800 me-
tri noi de trotuar betonat vor putea 
fi folosiți de pietoni și bicicliști de-
opotrivă. 

Curățarea drumului 
județean

La finele anului, echipa de la pri-
mărie a mai dus la îndeplinire un 

obiectiv, acela de a stârpi buruieni-
le de pe marginea drumului jude-
țean, care datorită eforturilor con-
stante făcute în ultimii ani, nici nu 
mai au putere să crească așa cum 
o făceau mai demult. S-au curățat 
șanțurile, s-au îndepărtat boscheții 
și bălăriile, pentru ca vizibilitatea 
pe acest drum să fie cât mai bună.

Hotărârile Consiliului Local Beba 
Veche în anul 2015

În anul 2015, Consiliul Local Beba 
Veche a abordat, în ședințe ordina-

re și extraordinare, cele mai impor-
tante probleme ale comunei, venind 
totodată în întâmpinarea cererilor 
punctuale venite din partea autorită-

ților naționale, județene sau a simp-
lilor cetățeni. Până la începutul lunii 
decembrie, Consiliul Local s-a întru-
nit în 10 ședințe și a adoptat 42 de 
hotărâri în diferite domenii. Vă pre-
zentăm, mai jos, descrierea pe scurt a 

acestor hotărâri, cu mențiunea că, la 
data realizării Curierului, ședința afe-
rentă luni decembrie nu a fost încă 
ținută.

Nr. Data Conținutul pe scurt
1 16.02.2015 aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2014
2 16.02.2015 aprobarea utilizarii rezervei bugetare
3 16.02.2015 acoperirea deficitului la sectiunea functionare a bugetului local
4 16.02.2015 aprobarea bugetului local pe anul 2015
5 16.02.2015 aprobarea Planului de actiuni si masuri de interes local pe anul 2015
6 16.02.2015 organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 

2015-2016
7 30.03.2015 alegerea presedintelui de sedinta
8 30.03.2015 dezemembrarea parcelei din CF 401699
9 30.03.2015 acordarea unui mandat special in Adunarea generala a asociatilor ADIAC Timis

10 30.03.2015 numirea dlui Marinescu Ionel Danut in functia de director al SPPS Beba Veche SRL
11 30.03.2015 inchirierea terenurilor agricole din rezerva si stabilirea cuantumului chiriei
12 30.03.2015 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri păşuni comunale, situate in ex-

travilanul 
13 29.04.2015 propunerea aprobării înființării societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL
14 16.06.2015 rectificarea bugetului local pe anul 2015
15 16.06.2015 desemnarea reprezentantului Consiliului local in AGA ADIAC Timis
16 16.06.2015 propunerea aprobării înființării societatii Spatii Beba Veche SRL
17 16.06.2015 aprobarea bugetului pe anul 2015 al obiectivelor de investitii cu finantare integrala si par-

tiala de la 
18 16.06.2015 alegerea presedintelui de sedinta din 1 iulie 2015
19 27.07.2015 radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie Lo-

cala din cartea
20 27.07.2015 radierea CAP Cherestur din cartea funciară nr. 401550 Beba Veche
21 27.07.2015 infiintarea Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015
22 27.07.2015 aprobarea  plații de  cotizație anuală pentru anul 2015 datorată de Comuna Beba Veche 

la Asociația
23 27.07.2015 numirea directorului la societatea Constructii Beba Veche 2015 SRL
24 24.08.2015 rectificarea bugetului local pe anul 2015
25 19.10.2015 alegerea presedintelui de sedinta
26 19.10.2015 modificarea Comisiilor de specialitate
27 19.10.2015 rectificarea bugetului local pe anul 2015
28 19.10.2015 modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Triplex Beba 

Veche 2015
29 19.10.2015 acordul referitor la incheierea unui contract de asistenta juridica intrre comuna Beba 

Veche si un 
30 19.10.2015 rectificarea cartii funciare nr. 400578 Pordeanu
31 19.10.2015 radierea dreptului de administrare operativa a Intreprinderii Regionale de Industrie locala 

din CF 
32 19.10.2015 rectificarea Cartii funciare  CF 401234
33 26.10.2015 rectificarea bugetului local pe anul 2015
34 10.10.2015 privind stabilirea impozitele şi taxele locale aplicabile în anul 2016 la nivelul comunei 

Beba Veche
35 10.10.2015 privind stabilirea impozitele şi taxele speciale la nivelul comunei Beba Veche
36 10.11.2015 rectificarea Cartii funciare nr. 401564
37 10.11.2015 dezmembrarea parcelei Ps169 din extravilanul Beba Veche
38 10.11.2015 Planul de ocupare a functiilor publice in anul 2016
39 23.11.2015 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor ce vor fi depuse in cadrul 
40 23.11.2015 aprobarea valorii de investitie a proiectului la Masura 322
41 23.11.2015 solicitarea unei scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN
42 23.11.2015 trecerea unui  imobil din domeniul privat al statului in domeniul privat al comunei Beba 

Veche



Crîmpeie din istoria 
comunei noastre

Unul din puținii oameni  care s-au 
ocupat de trecutul comunei 

noastre, profesorul Gheorghe Fibi-
șan, a lăsat în urmă un manuscris, un 
prim volum al Monografiei comunei 
Beba Veche, lucrare pe care nu a mai 
apucat să o ducă până la capăt. În pa-
ginile cărții se regăsesc detalii uitate 
sau neștiute despre vremuri de mult 
apuse, în care comuna noastră avea 
o cu totul altă viață. Am selectat pen-
tru dumneavoastră câteva pasaje din 
Monografie care vă vor transporta cu 
gândul, pentru câteva clipe, în trecut.

CALEA FERATĂ - UN REPER AL CO-
MUNEI
În timpul Imperiului Austro-Ungar, 
comuna avea cale ferată Obeba sau 
Rabe la o distanță de circa 3 km de 
sat. În 1946 cea mai apropiată stați de 
cale ferată a fost în comuna Valcani la 
o distanță de 16 km cu un drum im-
practicabil iarna sau pe timp ploios. 
O altă stație de cale ferată este Be-
șenova-Veche, la o distanță de circa 
20 km și la punctul zis Kanija era un 
drum foarte rău, trebuia să se curețe 
roțile de la căruță, de aceea se zicea 
că la Beba se vine când soarele e ar-
zător sau pământul bocnă înghețat.

LUMEA PORECLELOR LOCALE
A existat ca de obicei, și nume de bat-
jocură care au influențat identificarea 
mai cu ușurință a celui căutat, în une-
le cazuri când nu se cunoștea numele 
adevărat, când se căuta pe cineva era 
îndeajuns să spui că îl caut pe “Mi-
tru lu Cipu” sau „Lazii lu Gubaci” și cel 
interpelat știa deja cine este. Fieca-
re nume de batjocură însă însemna 
ceva, redau mai jos câteva exemple:
• Slăbuțu: Om mic și gras
• Cipu: Cel cu nasul turtit
• Scolat: cel ce avea școală mai multă
• Kola: cel ce juca cola, un joc sârbesc
• Leacu: cel ce se ocupa cu medica-
mente/leacuri
• Dricală: cel ce stă mai mult în pat, pe 
driclă
• Flească: cel flecar
• Gubaci: cel ce dă bani cu dobândă/
gubă
• Zubăneasă: cel cu dinții buni (zube, 
sârbește)

POLITICA PE VREMURI
Se făcea politică, și înainte de 1946 
erau partide politice: Liberali, Ma-
niști, Cuziști, Legionari, Averescani și 
chiar minoritățile etnice aveau par-
tidul lor: Mazos la Maghiari și Social 
Național Democrat la Germani etc. 
De remarcat însă faptul că era lozin-
ca “Vin ai noștri, pleacă ai noștri“, nu le 
prea păsa de cine este condusă co-
muna.

CU CORCILELE PE BABA TICA
Nivelul apei freatice era foarte ridi-
cat, așa înainte de unele lucrări de hi-
droameliorații erau bălți sezoniere ca 
Baba Tica, Balta din Bocenaz, unde se 
scăldau porcii și alte mici bălți care se-
cau vara, cu excepția bălții Baba Tica 
care era locul de scaldă al copiilor și 
cailor Vara. Având o adâncime de 4-5 
metri, iarna era cel mai bun patinoar 
unde se dădeau copiii cu corcilele 
(patinele) care erau făcute din lemn 
cu sârmă la mijloc și se utiliza cârligul 
de la tras paie pentru viteză. Și așa 
zisa Aranca sau Beheiul erau utilizate 
în acest scop. Însă, din cauza adânci-
mii apei, gheața se spărgea uneori și 
se udau toate sculele de corcilat (pa-
tinat). Multe necazuri aveau copiii cu 
aceste Beghei care ducea până la cir-
ca 10 km spre Valcani. Degeaba se as-
cundeau copiii și își frecau hainele cu 
paie să nu se cunoască că sunt ude, 
părinții tot observau bravura lor.

APELE TERMALE
Aprovizionarea cu apă potabilă este 
asigurată prin așa-zisele artezuri la 
care curge apă în continuu. Apa se 

varsă prin șanțuri la Baba Tica. A exis-
tat și apă termală la ieșirea din co-
mună spre Valcani, la ultima casă a 
lui Ioia era un artez cu apă care avea 
temperatura de 60 de grade C. Se 
spălau rufele în ea direct, iar copiii se 
scăldau în vălău, apa aceea avea gust 
metalic sulfuros, comparat cu cel de 
la Băile Herculane. 
Adăparea vitelor la câmp se făcea din 
apa de la fântânile săpate, cu o gălea-
tă din lemn și vadră. 
Locuitorii din Beba Veche au în ma-
joritate, apă asigurată în curte prin 
artezură sau fântâni  În unele fântâni 
săpate la 80m. În unele fântâni apa 
era sălcie, așa se zicea, apă bună pen-
tru fiert fasole. 

PROBLEMA ALCOOLISMULUI
O plagă socială s-a înregistrat înce-
pând cu aul 143 și anume alcoolis-
mul al tineret. Viciul s-a răspândit 
mai cu seamă la familiile sărace care 
cheltuiau pentru băutură și ultimul 
bănuț. Propaganda anti-alcool nu a 
dat rezultate, cu toate că cele două 
instituții morale, școala și biserica, o 
propovăduiau mereu.
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                 Ofertă  
 Kuna 2012 srl-d vă așteaptă cu tombola pentru cumpărături în 

valoare de 50 lei cu un premiu special, o tabletă și multe alte 
premii.  

În luna decembrie vă așteptăm de asemenea cu super oferte: 
> Zahăr 1kg - 2,6 lei 
> Amaroy cafea 500g - 18 lei 
> Jacobs cafea 500g - 18lei 
> Saloane diverse sortimente - 12 lei/kg și jeleu - 12,5 lei/kg, 

precum și multe altele. 

Vă așteptăm cu drag! 

Ridicarea gunoiului
În luna inaurie 2016 va intra în vi-
goare noul calendar al ridicării 
gunoiului, aferent anului viitor.  În 
numărul următor al Curierului vă 
vom prezenta acest calendar, iar 
până atunci vă anunțăm că prim 
zi de ridicare a gunoiului din luna 
ianuarie 2016 va fi ziua de...............
..................!!!

Urări de sărbători
Sfintele Sărbători 
ale Crăciunului 
îmi oferă plăcuta 
ocazie de vă ura 
tuturor multă să-
nătate și fericire. 
Anul Nou 2016 să 
vă aducă în dar 
bucurii, belșug, împliniri și liniște 
sufletească. Crăciun fericit și La 
Mulți Ani!

Titu Bojin,
Președintele Consiliului Județean 

Timiș

Sfânta sărbătoa-
re a Crăciunului 
este un mo-
ment al împăcă-
rii și al bucuriei, 
în mijlocul celor 
dragi. 
Vă urez ca bine-
cuvântarea acestor clipe magice 
să vă însoţească pe drumul care îl 
veţi parcurge în noul an și fiecare 
speranţă de mai bine să stea sub 
zodia împlinirilor. În numele și în 
spiritul acestora, permiteţi-mi să 
doresc tuturor locuitorilor acestui 
judeţ ca sărbătorile de iarnă să 
fie un prilej de bucurie. Vă urez 
tuturor un An Nou fericit, care să 
vă mobilizeze energiile, pentru 
a depăși toate greutăţile și a vă 
împlini visele.

La Mulţi Ani!
Prefect,

Eugen Dogariu

Acum când gerul iernii ne înghea-
ță trupurile, să lăsăm Sărbătoarea 
Crăciunului să ne încălzească 
sufletele, să lăsăm Raza Dumne-
zeiască să ne lumineze gândurile, 
să lăsăm mirosul bradului să ne 
purifice simțurile și să ne transfor-
măm inimile în torțe arzătoare ale 
bucuriei!

La Mulţi Ani!
Colectivul Primăriei Beba Veche.



Sărbători binecuvântate de Dumnezeu!
“Și Cuvântul S-a făcut Trup și a 
locuit între noi și am văzut mări-
rea Lui, mărire ca a Unuia Născut 
din Tatăl, plin de har și de adevăr” 
(Ioan 1, 14)

Iisus Hristos S-a născut în cetatea 
Betleem, primit fiind cu bucurie 
de îngeri, de păstori și de magii 
de la Răsărit, și s-a apropiat de 
noi, oamenii, dorind să-I urmăm 
Lui, ne cheamă pe fiecare la po-
căință și îndreptare, la vindecare 
și ridicare, pentru dobândirea 
iertării, a mântuirii și a vieții veș-
nice.

Și noi, credincioșii, să ne apro-
piem de Dumnezeu, să-l vestim 

pe Iisus prin colinde și să primim 
odată cu colindătorii liniștea, 
dragostea și împăcarea cu Dum-
nezeu.

E sărbătoare! Să ne bucurăm îm-
preună de pace, lumină și căldu-
ră alături de cei dragi, să iertăm, 
să iubim și să ne amintim că nu 
suntem niciodată singuri, mai 
ales în aceste zile de sărbătoare, 
să oferim celor din jurul nostru 
daruri, aducând bucurie celor 
care se află în tristețe și singură-
tate, boală și sărăcie, suferință și 
întristare.

Fie ca Nașterea Domnului să lu-
mineze sufletele oamenilor, su-
fletele celor dragă ai noștri, casa 
noastră și să avem parte de să-
nătate, belșug și fericire!

Florin Matyas, 
preot paroh Beba Veche

CURIERUL de BEBA VECHE8 4 VI 1920

Rugăciune la Nașterea 
Domnului, de Crăciun 

 „O, Preadulce și Scump Iisuse, primeș-
te-ne și pe noi în preajma staulului Tău 
și chiar dacă inimile noastre sunt reci, 
încălzeșe-le Tu cu dragostea Ta; vino 

în peștera inimii noastre și cu căldura 
dumnezeirii Tale ne vom încălzi și noi 
și vom putea birui toate ispitele vieţii 
acesteia.
Atrage-ne la Tine, Stăpâne, și deschide 
inima noastră, ca să putem să Te lău-
dăm în ceruri, pe Tine, Treimea cea de 
o fiinţă și nedespărţită, în vecii vecilor. 
Amin!”

DECESE †
-

 Sărbători religioase 
ortodoxe 
Decembrie

• 20 D Înainteprăznuirea Nașterii 
Domnului
• 25 V Nașterea Domnului (Crăciu-
nul)
• 26 S A Doua Zi de Crăciun; Sobo-
rul Maicii Domnului
• 27 D A Treia Zi de Crăciun; Sf. 
Ștefan

 Sărbători religioase 
romano-catolice 

Decembrie
• 25 V Nașterea Domnului
• 25 S Sf. Ștefan
• 27 D Sf. Familie
• 28 L Ss. Pruncii Nevinovați

Aparențele înșeală
Povești adevărate, povești cu tâlc

Această poveste adevărată se în-
tâmpla în America la sfârșitul 

secolului al XIX-lea. O doamnă și so-
țul ei, au coborât din tren în Boston 
cu intenția de a ajunge la Universi-
tatea Harvard. Erau îmbrăcați des-
tul de modest: ea, într-o rochie de 
bumbac, el, îmbrăcat într-un costum 
simplu, nu chiar de cea mai bună 
calitate. S-au adresat, fără să fi avut 
o programare prealabilă, secreta-
rei președintelui de la Universitatea 
Harvard. Secretara a ghicit imediat 
că aceștia veneau de la țară, că erau 
fermieri, care nu puteau avea nimic 
de a face cu Harvard.

- Dorim să-l vedem pe domnul pre-
ședinte – a spus omul încet.
- Îmi pare rău, este foarte ocupat – a 
răspuns secretara.
- Așteptăm – a replicat femeia.
Ore întregi, secretara i-a ignorat, în 
speranţa că cei doi, în cele din urmă 
se vor descuraja și vor pleca. Ei nu 
au plecat, ceea ce a făcut să crească 
frustrarea acesteia.
În cele din urmă a decis să-l deranje-
ze pe președinte, deși era o corvoa-
dă pe care ea mereu o evita .
- Poate dacă veți vorbi cu ei câteva 
minute, vor pleca - i-a spus secreta-
ra președintelui Universităţii. Acesta 
făcu o strâmbătură de dezgust, și ac-
ceptă. Cu fruntea încruntată, dar cu 

demnitate, se îndreptă cu pas ma-
jestuos spre perechea care aștepta.

Femeia îi spuse:
- Am avut un fiu care a învățat la Har-
vard timp de un an. El a iubit Har-
vard-ul. A fost fericit aici, dar acum 
un an, a murit într-un accident. Soţul 
meu și cu mine am vrea să constru-
im ceva, undeva în campus, care să 
fie în memoria fiului nostru. Preșe-
dintele nu a părut interesat.
- Doamnă – a spus acesta – nu pu-
tem ridica o statuie pentru fiecare 
persoană care a învățat la Harvard și 
apoi a murit. Dacă am face-o, acest 
loc ar părea un cimitir.
- Oh, nu, replică repede femeia – nu 
dorim să se ridice o statuie. Ne-am 
gândit că am fi bucuroși să donăm o 
clădire universității Harvard.
Președintele a întors către ei privi-

rea. Aruncă o privire la rochia și la 
costumul simplu cu care cei doi erau 
îmbrăcați și exclamă apoi:
- O clădire!! Aveți cumva idee cât 
costă o clădire? Am investit peste 
șapte milioane și jumătate de dolari 
în clădirile de aici de la Harvard!

Pentru o clipă femeia a tăcut. Pre-
ședintele s-a gândit că poate acum 
se va putea debarasa de ei. Femeia 
se întoarse către soțul său și îi spuse 
încet:
- Atât de puțin costă o universitate? 
De ce să nu construim noi de la înce-
put una nouă, a noastră ?
Soțul său acceptă. Fața președinte-
lui se întunecă de confuzie și uimire. 
Domnul Leland Stanford și soţia lui 
s-au ridicat și au plecat, au călătorit 
până în Palo Alto, în California, unde 
au pus bazele universității care le 
poartă numele, Universitatea Stan-
ford, în memoria unui fiu de care 
Harvard nu a mai fost interesat. Uni-
versitatea “Leland Stanford Junior” a 
fost inaugurată în 1891, în Palo Alto. 
“Junior”, deoarece onora memoria fi-
ului bogatului latifundiar. Acesta era 
‘memorialul‘ său. În ziua de astăzi 
universitatea Stanford este pe locul 
întâi în lume, mai sus decât Harvard.

Ce ușor te poți înșela atunci când ju-
deci după aparențe!

Căsătorii 
-

Majorat 
Horvath Nikolaus Krisztian

Terhes Cristina Maria
Radu Silviu-Cristian

Naşteri 
Gyemant Sofia Aniela 
Terhes Damaris Ionela 

Sărbători binecuvântate 
şi un An Nou fericit tuturor 

credincioșilor romano-catolici 
din comuna Beba Veche!

Kellemes Karácsonyi Unnepeket 
es boldog új évet!

Gesegnete Weihnachten und ein 
glückliches neues Jahr!

Preot Petru Vasilcin
Parohia romano-catolică 

Beba Veche


