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Dragi făgeţeni, În aceste zile, când toate 
creştinătatea aşteaptă cu emoție Paştile, şi 
noi, locuitorii oraşului  Făget, ne pregătim 
de sărbătoare, dornici să primim în suflet, 
în Noaptea Sfântă, lumina Învierii Dom-
nului. După un post lung de 40 de zile, în 
noaptea de Înviere vom ciocni ouă roşii cu 
cei dragi şi ne vom spune cu bucurie  „Hris-
tos a Înviat!,  Adevărat a Înviat!”. Avem pri-
lejul, în această perioadă, de a ne lepăda 
de obiceiurile rele şi de a ne apropia unii de 
alţii  pentru a petrece sărbătorile în pace 
şi armonie. Apropierea Paştilor ne face 
să fim atenți şi cu sufletul şi cu mintea la 
toate cele ce ne înconjoară. Este momentul 
să ne iertăm unii pe alții, să ne ajutăm şi 
să ne respectăm pentru a primi în pace şi 
cu bucurie Învierea Domnului.  Vă urez ca 
Sărbătorile Paştilor să vă aducă armonie în 
casă şi în gând, împăcare şi regăsirea înţe-
lepciunii, să petreceți luminat şi cu bucurie 
în sânul familiei! Sărbători Fericite şi Hris-
tos a Înviat!

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Dragi locuitori, 
Cea mai emoţionantă sărbătoare a creştinilor, 
Sfintele Paşti, se apropie cu paşi repezi. Cu 
această ocazie, doresc să le urez  din suflet 
tuturor locuitorilor oraşului Făget ca Sfintele 
Sărbători ale Învierii Domnului să le aducă 
mângâiere şi speranţă de mai bine. Fie ca 
Învierea Domnului să ne facă mai buni, mai 
darnici şi mai îngăduitori unii cu ceilalţi. Săr-
bători Fericite!
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Piaţa din Făget, cea mai 
modernă din judeţ,  
a fost inaugurată!

Făgetul şi-a inaugurat cea mai nouă piaţă, unică în România. În prezenţa a zeci de 
personalităţi, oameni politici şi din administraţiile locale şi cea judeţeană, după 
aproximativ doi ani de lucrări, a fost tăiată panglica celei mai moderne pieţe din 
judeţ. 

Deşi lucrările s-au întins pe o perioadă lungă de timp, rezultatul final a fost unul care 
i-a impresionat deopotrivă pe făgeţenii şi pe invitații care au participat la inaugurarea 
pieţei. Elementul deosebit al pieţei, copertina uriaşă, a atras toate privirile, în timp 
ce construcţia care adăposteşte comercianţii de brânzeturi şi carne a convins pe toată 
lumea că piaţa a fost construită la standarde europene.  
„Ne bucurăm că am reuşit să inaugurăm piaţa şi în primul rând ne cerem scuze făge-
ţenilor pentru aşteptare, pentru întârzierea de aproximativ 6 luni pe care am avut-o. 
În acelaşi timp, le mulţumim comercianţilor pentru răbdarea şi înţelegerea de care 
au dat dovadă în perioada în care s-au desfăşurat lucrările şi sperăm că acum se vor 
bucura din plin de ceea ce am reuşit să facem. Piaţa este un obiectiv important, cu 
care ne mândrim, şi ne bucurăm să spunem că aceasta va deservi nu doar făgeţenii, ci 
şi locuitorii din toată zona de est a judeţului”, a spus primarul Marcel Avram.

(Continuare în pagina 2)
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De la inaugurarea pieţei nu a lipsit conducerea Consiliului 
Județean Timiş şi nici parlamentarii de Timiş ori edilii din 
localităţile din judeţ, care au felicitat conducerea Primăriei 
Făget pentru o realizare atât de importantă. 
„Am ţinut foarte mult să fiu prezent la inaugurare, alături de 
foarte mulţi primari, parlamentari, consilieri judeţeni. Am ve-
nit la inaugurarea unei investiţii foarte importante, de aproxi-
mativ 2.500.000 lei. Importanţa acestei investiţii este dată mai 
ales de faptul că deserveşte întreaga zonă de est a judeţului şi 
este o investiţie care a fost realizată cu sprijinul autorităţilor 
locale, pe care nu pot decât să le felicit pentru această realizare. 
Nu pot decât să spun că această piaţă este extrem de bineve-
nită pentru producători, pe care mi-aş dori să îi văd într-un 
număr cât mai mare aici, cu produsele tradiţionale, autentice 
româneşti. Le dorim să fie totul de bun augur”, a spus Călin 
Dobra, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, prezent la in-
augurarea pieţei.
„Am fost alături de domnul primar Marcel Avram şi de ti-
mişeni, într-o zi însorită, la inaugurarea pieţei din oraş. Este 
fantastic ce a reuşit să facă administraţia liberală în zonă, din 
bugetul local, şi mă bucur că avem în echipa din Timiş oameni 
care vorbesc prin fapte, pe care vreau să îi felicit”, a completat 
Alina Gorghiu, senator de Timiş. 
Cu un aspect modern, futurist, dar în acelaşi timp cu o ca-
pacitate însemnată de spaţii în care comercianţii îşi pot vin-
de produsele, modul în care a fost realizată piaţa din Făget a  
impresionat pe toată lumea şi chiar a devenit un exemplu de 
obiectiv ce ar fi necesar în fiecare localitate.
„Eu zic că este o realizare frumoasă pentru cetăţenii acestui 
oraş, este o piaţă modernă, cu un stil arhitectural de viitor, pen-
tru anii următori, creată în 2017 pentru anii 2025. Eu sper că 

piaţa va fi plină, plină de comercianţi şi de produse româneşti, 
plină de cumpărători şi cred că în fiecare localitate o astfel de 
piaţă ar fi de o utilitate absolută”, a spus deputatul de Timiş, 
Marilen Pirtea. Lucrările de reabilitare ale pieţei din Făget 
au început în urmă cu aproape doi ani. Noua piaţă se întinde 
acum pe o suprafaţă de peste 2.000 de metri pătraţi, dintre 
care aproximativ 400 sunt ocupaţi de o clădire pe două nivele, 
cu 22 de spaţii de vânzare pentru lactate şi produse din carne. 
În exterior, pe lângă cele aproximativ 330 de locuri amenajate 
pentru comercializarea legumelor şi fructelor, au fost amplasate 
şi mai multe standuri, pentru ca cei care vând flori să aibă unde 
să îşi expună marfa. 

SPECTACOL FOLCLORIC PENTRU FĂGEŢENI, 
LA INAUGURAREA PIEŢEI AGROALIMENTARE

Făgeţenii şi invitații care au participat la inaugurarea pieţei au 
avut parte şi de o surpriză din partea oficialităţilor. După turul 
de onoare al pieţei a fost organizat un spectacol folcloric susţi-
nut de ansamblurile Făgeţeana şi Cununa Veţelului, împreună 
cu soliştii Liliana Savu Badea, Elena Evsei Ruiu, Mircea Câr-
ţişorean, Viorica Ciurescu, Floare Hojda Tomoioagă, Bianca 
Mărăşescu, Andreea Dragoman, Otilia şi Neluţu Radu, Alina 
şi Dani Stancu, Ionica Beschiu şi Dorinel Gavrilui Pârvoni.   



Învierea Domnului Iisus Hristos

Ziua Învierii ne oferă şi anul acesta pri-
lejul de a ne aminti de acest mare eveni-
ment petrecut acum mai bine de 2000 de 
ani, eveniment fără de care creştinismul 
nu ar exista. „Dacă Hristos n-a Înviat, 
zadarnică este propovăduirea noastră, 
zadarnică e şi credinţa voastră” (I Cor. 
15,14), scria Sfântul Apostol Pavel, ca 
unul care numai după întâlnirea cu Iisus 
cel Înviat se convertise la noua religie. 
Noi nu mai avem şansa să-L întâlnim 
pe cel Înviat. Nu suntem contemporani 
cu El, noi suntem cei din a doua gene-
raţie, care i-au crezut pe cei din prima 
generaţie de creştini, care L-au văzut pe 
Iisus mort şi înviat. Prin credinţă putem 
deveni contemporani cu Iisus.
Învierea Domnului se sărbătoreşte în fi-
ecare an, primăvara, când natura reînvie 
în chip miraculos şi pământul şi pomii 
încep să rodească, florile îşi reaprind cu-
lorile, vrând să ne ajute să înţelegem mai 
uşor minunea Învierii Domnului şi prin 
ea să credem în învierea noastră. „Căci 
dacă Hristos a Înviat, există înviere şi 
atunci şi noi vom învia” spune Sfântul 
Apostol Pavel. 
În numele acestei credinţe să ne bucu-
răm de Înviere. Să ne iertăm unii altora 
greşelile, ca şi Dumnezeu să ni le ierte 
pe ale noastre. Să ne ajutăm unii pe alţii, 
păstrând tradiţiile noastre româneşti, să 
ne pregătim cum se cuvine pentru mare-
le praznic al Învierii Domnului. Hristos 
a Înviat!

PROTOPOP, preot Bujor Păcurar

Fraţi şi Surori în Cristos! 
Vă doresc un Paşte binecuvântat şi plin 
de haruri, care să aducă speranţa şi mân-
gâierea spre care cu toţii tânjim, bolnavi 
şi neajutoraţi, copii şi tineri, adulţi şi bă-
trâni. Sfânta Sărbătoare a Învierii Dom-
nului să ne fie izvor de pace şi mulţumire 
faţă de Cel care după Chipul Său ne-a 
creat. Prin Învierea Domnului, să pri-
mim bucuria unui nou început şi mân-
gâietoarea lumină a adevăratei mântuiri.

Preot-Paroh Romano-Catolic, 
Muțiu Petru

Fiecare tindem spre un ideal. Inițial îl 
facem cât mai clar, distinct, nemaiau-
zit. Apoi luăm o doză de realism şi ne 
mai potolim, mulțumindu-ne cu tot mai 
puțin. Fără să observăm, ținta pe care 

ne-o punem suferă modificări. Ajunge 
tot mai vagă, aproape uitată.
Scopul nostru e la fel de maleabil ca 
intențiile noastre. Creşte odată cu noi, 
suferă odată cu noi, moare atunci când 
e ignorat.
În pragul comemorării morții Mântui-
torului, adu-ți aminte de idealul orică-
rui creştin – iubirea de Dumnezeu şi 
iubirea necondiționată a semenului. Nu 
considera că totul e doar pentru tine, că 
destinul omului e a ține cu dinții doar 

de fericirea lui. Încearcă bunătatea de 
dragul Creatorului şi simpatia pentru 
aproapele. Vei redescoperi împlinirea 
care nu are dată de expirare şi liniştea 
unui suflet încrezător.
Fie ca sărbătoarea Paştelui să vă motive-
ze să fiți mai buni şi iubitori!

Paul Balaban - Pastor Biserica Adven-
tistă de Ziua a Șaptea Făget

Sfintele sărbători de Paşte ne aduc amin-
te de mărețul sacrificiu pe care l-a depus 
Mântuitorul Isus. Suspansul din odaia 
de sus, tristețea din grădina Gheţimani, 
judecata nedreaptă din casa marelui pre-
ot, strigătul mulţimii pentru a fi dat Isus 
la moarte, învelit în tăcerea Fiului lui 
Dumnezeu şi grozăvia de pe Golgota ne 
arată marea iubire a Mântuitorului. Dar 
frumoasa înviere e speranţa perfectă că, 
dincolo de orizont, ne aşteaptă Cel care, 
cu inima plină de iubire pentru oameni, 
a plătit preţul. Cel mai mare adevăr pe 
care îl poate rosti România este HRIS-
TOS A ÎNVIAT!
Fie ca învierea Mântuitorului Isus să ne 
lumineze inima şi viaţa.
HRISTOS A ÎNVIAT!

Biserica Efrata, pastor Ioan Paveloni
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Căsătorii
AFLAT CĂLIN și FLORONI  
ALEXANDRA-TEODORA

SIMON EWALD și ZERBEA 
ADRIANA-CODRUȚA

POPESCU LAURENTU –SORIN și 
RĂDUCAN GINA

ILIONI LIVIU și PĂDUREAN DINA
Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
KONRAD TUDOR-ȘTEFAN

PUIA JONATHAN 

Să crească mari şi 
sănătoși!  

Felicitări părinţilor!

Decese
OPRONI STELA
HORVAT ELENA

LAZĂRESCU  MARIA
MAGER TRAIAN –VICTOR

GÎRNA ANA
Dumnezeu să-i  

odihnească în pace!

Cu ocazia Sfintelor Paști, Primăria 
orașului Făget și Consiliul Local  

Făget vă urează Sărbători Fericite! 

Sărbătoarea sfântă a Învierii Domenului este, pentru 
toţi creştinii, un moment de înaltă trăire sufletească şi 
un prilej de bucurie, trăită alături de cei dragi. Sfintele 
Paşti constituie şi un moment de reculegere şi armo-
nie, dar şi de reîmprospătare a speranţei şi a încrederii 
în viitor. Ca prefect al judeţului, vreau să împărtăşesc 
cu dumneavoastră farmecul, bucuria acestor zile, dar 
şi mesajul dintotdeauna al acestei sărbători: lumină, 
pace, dragoste şi bunătate. Îmi doresc ca Învierea 

Domnului Nostru Iisus Hristos să ne lumineze şi să ne călăuzească gândurile şi faptele 
pe calea fericirii şi a împlinirilor!

PREFECT, MIRCEA BĂCALĂ

În pragul sfintelor sărbă-
tori ale Paştelui vă doresc 
să aveţi parte de multă li-
nişte, speranţă, armonie şi 
împlinire. Aceste zile în-
chinate Învierii Domnului 
să vă aducă pace în suflete 
şi să vă fie prilej de mulţu-
mire şi bunăstare.
Paşte fericit alături de cei dragi! Hristos a Înviat!

CĂLIN DOBRA,  
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş

CONSILIERII LOCALI

Anton Ionel Nicușor
Birău Victor

Boambă Bogdan Claudiu
Boldia Ioan 

Doica-Voinescu Camelia 
Mariana

Gașpar Dan
Iova Ioan

Istudor Lenuţa
Lazăr Valerică-Ionel

Mureșan Ioan
Nicorescu Daniel-Lucian
Palconi Cosmin-Bogdan

Pușcaș Mihai
Tomoni Dumitru

Le urează tuturor făgețenilor 
Sărbători Fericite!

Sărbătoarea Paștilor să vă 
aducă liniște în suflete, să 

vă deschidă inimile și să vă 
binecuvânteze casele. Prazni-
cul Învierii Domnului să vă 

găsească sănătoși și împliniți! 
Hristos a Înviat!


