
Cu ocazia Sfintelor Paști, Primăria orașului Făget 
și Consiliul Local Făget vă urează Sărbători Fericite!
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Gânduri de Sfintele Sărbători de Paşti 
Apropierea Sfintelor Paşti aduce cu sine schimbări 
în viaţa noastră cotidiană. Unii dintre noi au ţinut 
post, alţii poate au participat mai des la slujbele 
religioase. Postul mare aduce cu sine o schimba-
re de ritm, o stare de bine, de împlinire, pe care 
nici un concediu şi nici o realizare profesională 
nu le pot egala. Cu adevărat important este ca de 
sărbătorile pascale să ne regăsim lângă cei dragi 
echilibrul, liniştea şi bucuria. Abia atunci, grijile şi 
lipsurile cotidiene dispar din mintea noastră pen-
tru câteva zile şi învăţam să apreciem lucrurile cu 
adevărat valoroase: curăţia sufletească, familia, 
prietenii. În tumultul de zi cu zi, nu ştiu câţi dintre 
noi mai avem răgazul să ne gândim la cei mai puţin 
norocoşi decât noi, la cei care nu-i au lângă ei pe 
cei dragi, o mamă, un frate, un copil, o familie. De 
Paşti haideti sa fim mai buni si, în măsura posibili-
tăţilor, să facem acte de caritate: să ne uităm în jur 
şi să-i ajutăm pe cei care au nevoie. Fie ca Învierea 
Domnului Nostru Iisus Hristos să reverse în inimile 
dumneavoastră prinosul bunătăţii, înţelegerii şi al 
toleranţei! Să aveţi Sărbători fericite şi îmbelşuga-
te, alături de toţi cei dragi! Hristos a Înviat!

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Ca de fiecare dată de sărbătorile pascale, ne străduim 

să lăsăm de-o parte grijile şi lipsurile cotidiene, micile 

neînţelegeri din familie şi din comunitate, şi să încercăm 

să ne bucurăm împreună de această mare sărbătoare a 

creştinătăţii. În prag de Sfinte Sărbători, gândurile mele 

se îndreaptă spre dumneavoastră, locuitorii oraşului. 

Vă urez ca noaptea Învierii să vă găsească în pace, cele-

brând minunea săvârşită de Mântuitorul nostru, să aveţi 

parte de Sărbători de Paşti luminate, alături de cei dragi. 

Editorial
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Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală, un succes la Făget

La sfârşitul lunii martie, primarul ora-
şului Făget, Marcel Avram, a semnat, 
la Ministerul Dezvoltării, contractul 
de finanţare pentru un nou proiect 
câştigat prin programul Naţional de 
Dezvoltare Locală. Este vorba despre 
introducerea sistemului de alimentare 
cu apă şi a  reţelei  de canal în localita-
tea Băteşti. 

„Mă bucur că am reuşit să obţin finan-
ţarea şi pentru acest proiect, care este al 
zecelea câştigat, de la demararea Pro-

gramului Naţional de Dezvoltare Lo-
cală. Suntem primul oraş din judeţ care 
a finalizat un astfel de program, la ora 
actuală având şapte proiecte finalizate, 
unul în curs de implementare şi încă 
două câştigate”, a spus primarul Marcel 
Avram.

Valoarea proiectului de introducere a 
sistemului de alimentare cu apă şi a re-
ţelei  de canal în localitatea Băteşti este 
de 8.388.637 lei, aceasta fiind şi cea mai 
mare finanţare de până acum. 

Proiecte finalizate la data de 21.03.2018 - PNDL
Titlul proiectului Program-

ul prin 
care a fost 
finanţat

Valoarea totală 
a proiectului

Contribuţia 
nerambursabi-
lă/contribuţia 

din bugetul 
local

Perioada 
de imple-

mentare

1 „Reabilitare DC 113 Băteşti-
Jupâneşti, oraş Făget”

PNDL 3.795.230,00 lei 2.968.070 
lei/827.160 lei

2013-
2016

2 „Reabilitare grădiniţa cu program 
normal în localitatea Băteşti, oraş 
Făget, jud. Timiş”

PNDL 129.853,00 lei 108.681 
lei/21.171 lei

2016

3 „Reabilitare grădiniţa cu program 
normal în localitatea Bichigi, oraş 
Făget, jud. Timis ”

 PNDL 172.730,00 lei 150.690 lei/ 
22.040 lei

2016

4 „Reabilitare grădiniţa cu program 
normal în localitatea Brăneşti, oraş 
Făget, jud. Timis ”

PNDL 114.263,00 lei 93.000 lei/ 
21.263 lei

2016

5 „Reabilitare şcoală primară în 
localitatea Băteşti, oraş Făget, jud. 
Timis ”

PNDL 136.621,00 lei 116.008 lei/ 
20.613 lei

2016

6 „Reabilitare şcoală primară în 
localitatea Bichigi, oraş Făget, jud. 
Timis”

PNDL 139.191,00 lei 117.969 lei / 
21.222 lei

2016

7 „Reabilitare şcoală gimnazială în 
localitatea Brăneşti, oraş Făget, jud. 
Timis”

PNDL 276.742 lei 246.233 lei / 
30.509 lei

2016

Proiecte aflate în implementare la data de 21.03.2018 - PNDL
1 „Construire grădiniţă cu trei grupe 

în oraşul Făget, str. Mihai Viteazul, 
nr. 4, jud. Timis”

PNDL 1.445.300,00 lei 1.334.573 lei/ 
68.727 lei

2015 - 
2018

2 „REŢELE DE APĂ – APĂ 
UZATĂ ÎN LOCALITATEA 
BĂTEŞTI, ORAŞUL FĂGET, 
JUDEŢUL TIMIŞ”

 PNDL II 8.388.637,00 lei 7.879.473 lei / 
509.164 lei

2018 - 
2020

3 „Reabilitare şi modernizare centrală 
termică existentă Liceu Teoretic 
Traian Vuia”, localitatea Făget, 
judeţul Timiş

PNDL II 1.203.925,00 lei 1.190.586 lei / 
13. 339 lei

2018 - 
2020
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Învierea Domnului este, pentru 

creştinii de pre-
tutindeni, o
sărbătoare a 

reculegerii şi un 
prilej de linişte 
sufletească. Este 
un moment care 
ne apropie de familie şi de care îmi 

doresc
să vă bucuraţi împreună cu toţi cei 

dragi. Hristos a înviat!

Prefect,
Eva-Georgeta Andreaş



Învierea Domnului Iisus Hristos 
este prilej pentru a fi mai îngădu-
itori, mai buni şi mai dornici de a 

ne înțelege unii pe alţii. Sper ca cea 
mai veche şi importantă sărbătoa-
re a creştinătăţii să vă întărească 

încrederea şi speranţa într-o viață 
mai bună pentru întreaga familie. 
Vă doresc, din toată inima, sărbă-
tori fericite, linişte sufletească, o 

viaţă plină de satisfacţii şi împliniri 
alături de cei dragi. Paşte fericit!

Călin Dobra, preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş



Consilierii locali

Vasile Sita – viceprimar
Dumitru Tomoni 

Ioan Boldia
Dan Gaşpar

Camelia-Mariana Doica-Voinescu
Ioan Iova

Cosmin Palconi
Valerică-Ionel Lazăr 

Victor Birău 
Bogdan-Claudiu Boambă

Ioan Mureşan
Ionel Nicuşor Antoni

Lenuța Istudor
Puşcas Mihai

Biro Lacrimioara- Lavinica

Vă urează sărbători fericite! Lumi-
na Învierii Domnului să vă aducă 
în suflete speranţă, iar în casele 
dumneavoastră să domnească 

liniştea şi armonia. Vă urez ca săr-
bătoarea Paştilor să vă găsească în 
pace, cu sănătate şi belşug. Hristos 

a înviat!



Fraţi şi Surori în Cristos! 
Vă doresc un Paşte binecuvântat 
şi plin de haruri, care să aducă 

speranţa şi mângâierea spre care cu 
toţii tânjim, bolnavi şi neajutoraţi, 

copii şi tineri, adulţi şi bătrâni. 
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 Învie-
rea Domnului, să primim bucuria 
unui nou început şi mângâietoarea 

lumină a adevăratei mântuiri.
Preot-Paroh Romano-Catolic, 

Muțiu Petru



Hristos a înviat!
Învierea Domnului Isus aduce un 
mesaj de speranță şi viață pentru 

om. Mesajul că nu mormântul este 
destinația finală pentru om, că nu 
moartea are ultimul cuvânt, că nu 

păcatul şi răul vor birui, ci Hristos 
şi Împărăția Lui vor birui şi vor 

dăinui veşnic. Hristos Cel Înviat ne 
cheamă să ne punem încrederea în 
El nu numai pentru viața aceasta, 

ci pentru veşnicie!
„Dacă numai pentru viata aceas-
ta ne-am pus nădejdea în Hristos, 
atunci suntem cei mai nenorociți 

dintre toți oamenii! Dar acum, Hris-
tos a înviat din morți, parga celor 

adormiți.” (1 Corinteni 15:19-20)
În această lumină, va dorim tuturor 
Paşte binecuvântat cu Hristos Cel 

Înviat!

Pastor Ilie Bledea, 
Biserica Baptista Betel din Făget 
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Praznicul  Luminii

          Cea  mai  mare sărbătoa-
re  a creştinătăţii  este  Învierea 

Domnului, praznic al praznicelor 
şi sărbătoare  a sărbătorilor, în care  
prăznuim  biruinţa luminii asupra 
întunericului, triumful vietii asupra 

morţii.
          În prologul evangheliei de la 
Ioan, din care se citeşte la Litur-
ghia din  Duminica  Paştilor, Isus 
Cuvântul este „lumina care lumi-

nează în întuneric şi întunericul nu 
a cuprins-o”(Ioan 1,4) iar cateva 

versete mai  încolo „Cuvântul era 
lumina cea adevarată care luminează 
pe tot omul care vine în lume”(V9).
           Minunea  Învierii s-a  pe-
trecut „când se lumina de ziua întai 

a săptămânii (Duminica)... când 
îngerul Domnului coborând din cer 
şi venind  a prăvălit piatra şi şedea 

deasupra ei şi îmbrăcămintea lui albă 
ca zapada”(Matei28,1-3) Evanghe-
listul Luca menţionează că Învierea 
a fost vestită de „doi bărbaţi care au 

stat înaintea lor (a mironositelor), 
în veşminte strălucitoare, care au zis 
către ele: De ce căutaţi pe cel viu între 
cei morţi?” (Luca 24, 4-5). Lumina 
şi strălucirea  vestitorilor Învierii 

este împrumutată din lumina eve-
nimentului cosmic al sărbătorii la 

care participă întreaga natură.
           În cântările de strană ale 

Bisercii, în noaptea Învierii, auzim 
cuvintele: „Ziua Învierii  să ne lu-

minăm cu prăznuirea şi unii pe alţii 
să ne îmbrăţişam” sau „acum toate 

s-au  umplut de lumină cele de sus 
şi cele de jos”, lumina  Învierii fiind 
folositoare celor vii şi celor morţi în 

egală măsură.
        Să ne bucurăm fiecare în 

viaţa noastră, în familia noastră, în 
societatea în care trăim,  de binefa-
cerile luminii pascale şi însăşi viaţa 
noastră să fie o lumină. „Cât aveţi 

Lumina,  credeţi în Lumină, ca sa fiţi 
fii ai Luminii” (Ioan 12, 36).

 HRISTOS  a  ÎNVIAT!
                                                         

Preot Paroh Ioan  Jurj, Făget I



ÎNVIEREA  DOMNULUI  
IISUS HRISTOS

           Învierea Domnului se săr-
bătoreşte în fiecare an, primăvara, 
când natura reînvie în chip mira-
culos, florile îşi reaprind culorile, 
pomii înfloresc, vrând să ne ajute 
să înţelegem mai uşor minunea 

Învierii lui Iisus Hristos, şi prin ea 
să credem în învierea noastră.

           „Aceasta este ziua pe care a 
făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să 
ne veselim întru ea.” (Ps.117,24). 
Este ziua bucuriei noastre în care 
Iisus Hristos a biruit moartea şi 

ne-a dăruit tuturor, care credem în 
El, viaţă veşnică, revărsând peste 

întreaga creaţie raze de lumină, de 
speranţă şi de binecuvântare.

           În numele acestei credinţe 
să ne bucurăm de Înviere. Să ne 
iertăm unii altora greşelile, ca şi 
Dumnezeu să ni le ierte pe ale 

noastre. 

           Vă îndemnăm pe toţi să 
alungaţi din minte şi din suflet 

egoismul, răutatea, plăcerile deşarte 
şi aşa, împăcaţi unii cu alţii, să ne 

bucurăm de biruinţa lui Iisus Hris-
tos prin Învierea Sa din morţi.

            Vă dorim tuturor sărbători 
binecuvântate, cu sănătate, cu pace 

şi bucurie, spunându-vă:
HRISTOS A ÎNVIAT !   

                                                                                                    
Protopop,

                                                                                          
Preot Bujor Păcurar 



Hristos a Înviat!

„Dacă numai pentru viaţa aceas-
ta ne-am pus nădejdea în Hristos, 

atunci suntem cei mai nenorociţi din-
tre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a 

înviat din morţi, pârga celor ador-
miţi”. (1 Corinteni 15:19-20).

Pilat a ordonat ca Domnul Isus să 
fie răstingnit pe crucea de la mijloc 
şi deasupra a scris, în limba ebraică, 
greacă şi latină: „Isus Nazarineanul, 
Regele Iudeilor!” - limbva ebraică, 
a patriarhilor şi a profeţilor, limba 

muzicală şi a filosofiei şi limba 
latină, a unui popor puternic prin 
originea lui. Oriunde se vorbeşte 
o limbă, oriunde se citeşte o carte, 

oriunde este un ochi care vede, 
crucea Domnului Isus Hristos are 
un mesaj puternic, dar mai puter-

nic este mesajul Învierii. 

Cu ocazia Sfintelor Sărbători ale 
Învierii Domnului nostru Isus 
Hristos, vă transmitem toată 

dragostea şi cu toată iubirea pe 
care am primit-o de la Domnul 
şi Mântuitorul nostru. Mesajul 

Învierii dorim să vă aducă împliniri 
sufleteşti şi multe binecuvântări în 

familii şi în tot ce faceţi. 
Biserica Penticostală Efrata, 

Pastor Paveloni Nelu



Artiştii din Făget, 
la festivalul-concurs 

„Lada cu zestre”
 Au fost momente de petre-

cere autentică bănăţeană, la 
ediţia de anul acesta a fes-
tivalului concurs „Lada cu 
zestre”, ce a debutat la înce-
putul lunii martie.

Şi anul acesta, artiştii talentaţi 

din Făget ne-au reprezentat 
cu mândrie, la toate secţiunile 
la care au participat. Pe sce-
nă au urcat solişti vocali, dar 
şi dansatori şi recitatori în 
grai bănăţean. De asemenea, 
graţie gospodinelor desăvâr-
şite, Făgetul s-a prezentat şi 

la secţiunea gastronomică a 
concursului, cu produse tradi-
ţionale, care au făcut deliciul 
publicului şi al participanţilor. 
Îi felicităm pe toţi cei care 
duc mai departe obiceiurile 
din strămoşi şi le urăm succes 
în continuare!
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Naşteri 
Toma Amiliano-Matei 

Țif Salvador-Damian-Ioan 
Pop Denis-Emanuel-Ioan 

Horincar Elisei-Ilie 
Simion Eduard-Ionuţ  

Să crească mari şi sănătoşi! 
Felicitări părinţilor!

Decese

Surdu Maria 
Duleati Iosana 
Gana Nicolae 

Frantuţescu Mărioara  
Oprea Paraschiva 
Popovici Dumitru 

Vasiloni Floare 
Puia Ioan 

Becicherean Ana 
Homoşdean Ioan 
Stingaciu Neculai 
Ispas Smaranda 
Icobescu Silvia 
Szanto Gligor
Dumnezeu să-i  

odihnească în pace!

Căsătorii
Neagu Ionuţ-Sergiu şi 

Szabo Daniela-Elisabeta 
Sterp Flavius Laurenţiu şi 

Fetinca Doina-Claudia

Le urăm “Casă de Piatră”!

Atenție la lumâ-
nările de Înviere!
Pompierii din cadrul In-
spectoratului pentru Situ-
aţii de Urgenţă „Banat” le 
recomandă atât preoţilor, 
cât şi credincioşilor să nu 
uite câteva reguli de bază în 
timpul slujbelor religioase 
de Paşti, astfel ca acestea să 
se desfăşoare fără incidente: 
aprinderea şi aşezarea lu-
mânărilor se va face numai 
în locurile special amenajate 
în acest sens (în exteriorul 
construcţiei şi la o distanţă 
de siguranţă faţă de vegeta-
ţie sau elemente combusti-
bile); lumânările nu se vor 
ţine în apropierea obiectelor 
combustibile precum icoa-
ne, decoruri, mobilier; să fie 
supravegheate permanent 
lumânările căzute sau con-
sumate.

Eliberarea unui nou act de identitate 
în următoarele cazuri:

1. la expirarea termenului de 
valabilitate a actului de iden-
titate care urmează a fi pre-
schimbat;
2. dacă s-a modificat nume-
le sau prenumele titularului, 
prenumele părinţilor, data ori 
locul naşterii;
3. în cazul schimbării domi-
ciliului;
4. preschimbarea buletinelor 
de identitate;
5. în cazul schimbării denu-
mirii sau a rangului localităţi-
lor şi străzilor, al renumerotă-
rii imobilelor sau rearondării 
acestora, al înfiinţării localită-
ţilor sau străzilor;
6. în cazul atribuirii unui nou 
CNP (cod numeric personal);
7. în cazul deteriorării actului 
de identitate;
8. în cazul pierderii, furtu-
lui sau distrugerii actului de 
identitate;
9. la expirarea sau revocarea 
interdicţiei titularului de a se 
afla în anumite localităţi;
10. când fotografia din cartea 
de identiate nu mai corespun-
de cu fizionomia titularului;

11. în cazul schimbării sexu-
lui;
12. în cazul anulării;
13. pentru preschimbarea bu-
letinelor de identitate.
ACTE NECESARE
• cerere tip pentru eliberarea 
actului de identitate;
• actul de identitate şi cartea 
de alegător dacă este cazul;
• certificat de naştere, original 
şi copie;
• certificat de căsătorie în 
cazul persoanelor căsătorite, 
original şi copie;
• hotărârea de divorţ defini-
tivă şi irevocabilă, după caz, 

original şi copie;
• certificat de deces al soţu-
lui/soţiei decedat/decedate 
în cazul soţului supraveţuitor, 
după caz, original şi copie;
• certificatele de naştere ale 
copiilor cu vârsta mai mică 
de 14 ani, după caz, original 
şi copie;
• documentul cu care se face 
dovada adresei de domiciliu 
şi, după caz, cel cu care se face 
dovada adresei de reşedinţă, 
original şi copie;
• un document emis de 
instituţii sau autorităţi 
publice:paşaport, permis de 
conducere, legitimaţie de 
serviciu, livret militar ori di-
ploma de absolvire a unei 
instituţii de învăţământ, cu 
fotografie de dată recentă, 
original şi copie(în cazul pier-
derii sau furtului);
• dovada eliberată de unitatea 
de poliţie unde este reclamat 
furtul, după caz, original şi 
copie;
• chitanţa reprezentând con-
travaloarea cărţii de identitate 
7 lei. 


