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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni,
Aleșii locali au adoptat bugetul pe acest an, 
un buget echilibrat axat pe multe investiții în 
folosul întregii comunități. De asemenea, s-a 
mai luat decizia amenajării și modernizării 
Pieței agroalimentare, un lucrare de amploare 
care va schimba radical deopotrivă aspectul 
zonei dar și condițiile în care se face comerț 
în respectiva locație. Banii pentru investiție 
provin dintr-un împrumut bancar de la CEC 
în scurt timp urmând a se demara efectiv lu-
crările. Martie este luna în care celebrăm pri-
măvara, frumosul și, nu în ultimul rând, le săr-
bătorim pe cele care ne stau alături. Cu acest 
prilej, țin să le transmit tuturor doamnelor și 
domnișoarelor din Făget cele mai alese gân-
duri și să aibă parte de o primă vară minunată, 
senină și plină de împliniri! La mulți ani!

Editorial

Vasile SitA
Dragi locuitori,
În această perioadă administraţia locală a 
realizat mai multe lucrări edilitare pe raza Fă-
getului. A început deja montarea de pergole la 
staţiile de autobuz în șapte dintre localităţile 
componente în care nu s-au amplasat astfel 
de refugii până acum. La mijlocul lunii mar-
tie vor începe lucrările de pavare a străzilor 
Calea Bichigiului și C. Brediceanu. Intrările în 
Făget dinspre Gladna, Bătești și Temerești au 
fost cosmetizate, s-a tăiat vegetaţia ierboasă 
și toaletat pomii. De asemenea, s-au realizat 
ample lucrări de curăţenie, în orașul Făget, pe 
malurile răurilor Redina și Vadana. Acum, la 
începutul primăverii, de Ziua Femeii, doresc 
tuturor doamnelor și domnișoarelor din Făget 
un gând bun, alături de urări de sănătate, bu-
curii și multe împliniri! Un sincer și călduros La 
Mulţi Ani!

Editorial
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De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul Local Făget doresc, cu 
toată admirația şi recunoştiința, sănătate, fericire şi cele mai 

frumoase gânduri pentru toate doamnele şi domnişoarele din 
comună. „La Mulţi Ani!“

La fiecare început de an, aleșii locali 
votează bugetul orașului. Votarea bu-
getului este una dintre cele mai impor-
tante decizii într-o comunitate, pentru 
că toate veniturile și toate cheltuielile 
localității sunt prinse în acest buget. 
Practic, nu se poate face nici o lucrare, 
nu se pot investi sau aloca bani pentru 
școli, grădinițe sau pentru lucrări edi-
litare fără ca sumele să apară în buget. 
În ședința din data de 29 ianuarie 2014, 
consilierii locali au adoptat bugetul 
pe acest an, un buget echilibrat care 
acoperă mare parte din necesitățile 
comunității pentru acest an. 
Valoarea totală a bugetului se ridică la 
suma de 15.084 mii lei, mai mare cu 
peste 1.000 mii lei faţă de cel al anu-
lui 2013. Finanţele publice ale judeţu-
lui contribuie la bugetul pe acest an al 
oraşului cu suma de 5.896 mii lei repre-
zentând sume defalcate din TVA. La 
aceste sume se adaugă subvenţii de la 
bugetul de stat în sumă de 50 mii lei şi 
veniturile proprii estimate la circa 9.400 
mii lei. Autorităţile executive ale oraşu-
lui au alocată suma de 2074 mii lei din 
care 621 mii lei reprezintă cheltuielile 
de personal şi 1425 mii lei cheltuielile 
materiale. Serviciile de evidenţa persoa-
nelor şi cel de infrastructură beneficiază 
de suma de 690 mii lei. Datoria publică 
a administraţiei locale este de 455 mii 
lei necesară achitării ratelor, dobânzilor 
comisioanelor aferente împrumuturilor 
contractate la BCR Făget. Formaţiei 
SVSU Făget i s-a alocat suma de 31,4 
mii lei, bani cu ajutorul cărora se vor 
achiziţiona echipamente de protecţie ci-
vilă, motopompe, stingătoare, materiale 
antiderapante etc. Pentru învăţământ a 
fost alocată suma de 5.471 mii lei din 
care 4.256 mii lei sunt salariile cadrelor 
didactice, 1.055 mi lei cheltuieli mate-
riale şi 160 mii lei burse. 335 mii lei au 
fost atribuiţi sănătăţii, din care 155 mii 
lei sunt destinaţi deplasărilor medicilor 
navetişti, cumpărării lemnelor de foc şi 
reparaţiilor curente de la secţia de boli 
contagioase.

Asistenţă sociALă, cuLtură, 
recreere şi reLigie
Asistenţa socială va avea la dispoziţie 
suma de 1.242 mii lei din care 709 mii 
lei vor fi necesari salariilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap, 
210 mii lei cheltuieli pentru asigurarea 
hranei unui număr de 34 elevi la cantina 
socială din cadrul Liceului Teoretic ”Tra-
ian Vuia” Făget, 17 preşcolari la cantina 
grădiniței şi 35 de persoane la cantina 
socială a oraşului. Suma de 322 mii lei 
este destinată plății indemnițatiilor pen-
tru persoane cu handicap,  ajutorului de 
încălzire cu lemne şi alte ajutoare con-
form Legii 416/2001. Cultura, recreerea 
şi religia beneficiază de 1.274 mii lei, din 
care 1.117 mii lei. Acesți bani  vor fi fo-
losiţi la reparaţiile interioare la clădirea 
muzeului, la amenajarea parcului de la 
gară (care include realizarea unei piste 
de skateboard şi terminarea terenului de 
fotbal) dar şi parcul celor mici din Partea 
Românească unde se va monta mobilie-
rul de joacă. Tot din suma de bani alo-
cată acestui capitol bugetar vor fi achizi-
ţionate pergole, lampioane şi coşuri de 
gunoi, se vor sprijini financiar instituțiile 
de cult şi echipa de fotbal şi handbal.

inVestiții Pentru făgețeni
Pentru capitolul bugetar ”Transporturi” 
s-a alocat suma de 2.907 mii lei, din care 
cea mai mare parte, respectiv 2.770 mii 
lei se vor investi în lucrări edilitare ur-
banistice şi de modernizare de drumuri. 

ce Lucrări se Vor fAce?
 � montare pavaj pe străzile C. Bredi-
ceanu, Avram Iancu, Piața Libertății, 
Unirii, Mihai Viteazu, Bichigiului

 � turnarea de covor asfaltic pe strada 
Cloşca

 � reabilitarea drumului Brăneşti-
Jupâneşti

 � plombarea drumului Făget- Brăneşti

Bugetul Făgetului pe 2014, 
priorităţi de investiţii



| nr. 44|2

Curierul de Făget
credincioșii 
ortodocși  
și romano - 
catolici  
intră în  
Postul 
Paștelui 

Ortodocşii vor intra în 
Postul Paştelui pe data 
de 2 martie, Paştele fiind 
pe data de 20 aprilie. În 
acest an, Postul Paştelui la 
romano- catolici începe în 
5 martie, Paştele urmând 
a fi sărbătorit în data de 
20 aprilie. Postul Paşti lor 
este perioada de pregăti-
re pentru Sfintele Paşti, 
fiind asemănat adesea cu 
o călătorie duhovnicească 
către Săptămâna Patimi-
lor şi Înviere. Este numit 
“mare” pentru că este cel 
mai lung şi cel mai impor-
tant din tre toate posturile. 
Postul Mare este carac-
terizat prin renunţa rea la 
multe alimente, intensi-
ficarea rugăciunilor publi-
ce şi particulare, îmbună-
tăţire perso nală şi multă 
generozitate cu cei aflaţi 
în nevoi. Este o perioadă 
de înnoire duhovnicească, 
o perioadă a pocăinţei, a 
curăţirii inimii şi minţii, 
de reîntoarce re către po-
runcile Domnului şi către 
aproapele nostru. 

Primăria Făget a întocmit proiectul de modernizare şi 
de aducere la standarde moderne şi funcţionale a ac-
tualei pieţe agroalimentare. Astfel, se doreşte refacerea 
mobilierului urban, realizarea unei copertine peste în-
treaga piaţă precum şi realizarea unui corp de clădire 
pentru vânzarea produselor perisabile (produse de car-
ne şi lactate). În urma reamenajării pieței vor rezulta 
336 de locuri de desfacere de produse exterioare, precum şi 22 de spații interioare. Instalațiile 
sanitare, electrice şi pluviale vor fi refăcute, menținându-se racordurile existente. Căile de acces 
către piaţă vor fi reabilitate şi menținute. În clădirea (cu parter şi cu etaj) care se va ridica vor fi 
realizate patru zone de expunere a produselor, se vor amenaja grupuri sanitare pentru femei şi 
bărbaţi şi se vor creea spaţii de birouri. Suprafaţa desfăşurată a acesteia va avea, conform proiec-
tului, circa 430 metri pătraţi. 

”făgetul merita o piață modernă, funcțională cu multiple facilități deopotrivă pentru comercianți 
și cei care vin să cumpere produse agroalimentare. sunt convins că făgețenilor, și nu numai lor!, le 
va place modul cum va arăta piața după modernizare!”. Primar, prof. Marcel Avram

Se modernizează Piaţa 
agroalimentară din Făget!

La mulţi ani, doamnelor  
și domnișoarelor!

Primăvara este anotimpul bucuriei, al 
renașterii și speranţei, este momentul 
în care celebrăm tinereţea, frumuseţea 
și sensibilitatea eternului feminin. să ne 
aplecăm o clipă, chiar dacă viaţa noastră 
este un tumult perpetuu, asupra celor 
mai gingașe fiinţe de pe pământ, feme-
ile, și să le aducem mulţumiri mamelor, surorilor, soţiilor, prie-
tenelor noastre, tuturor celor care ne aduc un strop de fericire în 
viaţa noastră de zi cu zi.
Cu inima caldă şi plină de iubire, femeile intuiesc mereu ce este 
bine pentru familia lor, pentru toţi cei care le iubesc. Ele ne dau 
un scop în viață, contribuie la evoluţia fiecăruia dintre noi dar şi a 
comunităţii în care trăim. Ne sunt alături în clipele frumoase dar 
şi grele ale vieții. 8 Martie este ziua lor. Este ziua în care bărbații 
trebuie să le arate că merită tot respectul din lume. E momentul 
să ne aducem aminte că nu am fi fost nimic fără ființele care ne-
au dat viață- mamele noastre. Ziua de 8 Martie ne oferă prilejul 
potrivit pentru a spune cât de mult înseamnă mamele pentru 
noi. Ele sunt cele care ne-au iubit fără a cere nimic în schimb, 
care ne-au oferit sprijin şi încurajări când aveam nevoie. Ne-au 
învățat să fim respectuoşi, să prețuim munca, să ne pregătim de 
obstacolele vieții.  Este, de asemenea, un moment în care trebuie 
să ne gândim la doamnele de lângă noi, la soțiile noastre. Cele 
care ne acceptă în fiecare zi, cele care păzesc căminul de oricine 
care ar încerca să-i distrugă echilibrul. Cele care ne sunt alături, 
la bine şi la greu, cele care ne-au binecuvântat cu copii. Să luăm 
flori şi să le oferim doamnelor din viața noastră, să le spunem cât 
de mult le iubim şi cât de mult înseamnă ele pentru noi!

Plata impozitelor 
locale

Impozitele pe anul 2014 
se pot plăti la fel ca şi până 
prezent. Astfel, pentru im-
pozitele mai mari de 50 de 
lei, acestea se pot achita în 
două rate egale: una până la 
28 martie iar a doua până la 
data de 30 septembrie. Impo-
zitele până la 50 lei (inclusiv) 
se pot plăti până la data de 
28 martie. Pentru plata in-
tegrală a impozitului până la 
data de 28 martie, plătitorii 
vor beneficia de o bonificaţie 
de 10%. Se recomandă plata 
impozitelor la timp pentru a 
se evita calcularea de majo-
rări. Majorările de calculează 
pe lună sau fracţiune de lună 
la valoarea de 2% din debit. 
Ultima dată de plată a im-
pozitelor cu bonificaţie de 
10% pentru persoane fizice 
la clădiri, terenuri intrailane 
şi autoturisme este data de 28 
martie 2014. 
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În anul care a trecut, Primăria făget 
au realizat mai multe lucrări edili-
tar- gospodărești  în infrastrcutura 
orașului și satelor componente. Aces-
tea au vizat modernizări de drumuri, 
pavări de trotuare, amenajări de par-
cări etc. 

PArc de joAcă LA Băteşti

În pragul primăverii, Primă ria Făget 
le-a făcut un frumos ca dou copiilor 
din Băteşti: un parc de joacă. Acesta 
este dotat cu toboga ne, căsuțe, leagă-
ne, balansoare. Lo cul este împrejmuit 
iar în parc sunt coşuri pentru gunoi şi 
bănci pentru părinții ori bunicii care-
i veghea ză pe cei mici atunci când se 
joacă. Investiția s-a ridicat la suma de 
20.000 lei. Urmează să fie realizate ast-
fel de locuri de joacă şi la Bichigi şi Co-
lonia Mică. 

AsfALtări de străzi

Primăria a realizat asfaltarea intrării pe 
strada Avram Iancu, a drumului către 
spital şi a unei porțiuni de pe strada 
Traian Vuia. 

toteMuri LA intrăriLe În 
LocALitAte

Au fost montate 15 totemuri, pano-
uri moderne indicatoare de localitate, 
reprezen tative pentru un oraş ca Făge-
tul.

Lucrări de PAVAre

S-au realizat lucrări de pavare pe 
străzile Stadionului, Piața Libertății, 
Independenței şi la Cantina socială. La 
Spitalul orăşenesc Făget s-a amenajat o 
parcare cu pavaj cu dale în fața secției 
de chirurgie. 

AMenAjAreA PArcuLui de 
joAcă de Lângă gAră  
(PArcuL gării)

S-a realizat pavaj cu dale pe toate aleile, 
s-au amplasat mobilier de joacă pentru 
cei mici (tobogane, leagăne, balasoare) 
şi lampioane, s-au montat aparate de 
fitness, bănci şi coşuri de gunoi şi s-a 
amenajat spațiul verde prin realiza rea 
de aranjamente florale şi plantarea de 
arbuşti or namentali.
BLoc AnL de Pe cALeA  
LugojuLui

S-a amenajat o parcare cu dale şi s-au 
amplasat două pergole, s-a realizat un 
pod pietonal.

În fAțA PriMăriei 
orAşuLui făget

S-a îngrădit şi amenajat spațiul verde; 
s-au plantat flori, s-au amplasat corpuri 
de iluminat stradal,  s-a pavat zona din 
fața instituției.

LA stAdion
S-au efectuat o serie de lucrări la tri-
buna principală: vopsiri în exterior şi 
în spațiile de sub tribună , s-au instalat 
bănci, s-a realizat reparația gardului şi 
toaletarea spațiilor verzi de lângă tribu-
nă, s-a întreținut gazonul.

Realizări ale administraţiei locale 
făgeţene în 2013
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Căsătorii
Vasiloni Beniamin cu Petrean 

Ionela- Daniela
Stiller Frank cu Dehelean Ema- 

Andreea
Lungu Marius Miron cu Lăzărescu 

Linda- Ana
Moldovan Ionuţ –Călin cu Mun-

tean Alina- Loredana
Homoşdean David- Daniel cu Ştefoi 

Ana Alina
Rus Loghin Viorel cu Ordace Maria

Curuţiu Florin Petru cu Roş Mihaela
Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Drăghici Vlăduţ –Adrian

Drăgoi Dalin- Valentin
Petrea Cristian- Emanuel
Veciunca David- Samuiel

Mastacanean Cătălin - Ion
Pădurean Anamaria- Cristina
Dobrean Daiana - Valentina

Cîrpaci David - Daniel
Anuţ Florin -Cristian

Cretu- Juratoni Marco- David
Peicuţi Miriam – Jesica
Oprescu Andrei- Ionel

Mare Anamaria

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Cheptea Alexie

Gruescu Ion
Scalat Maria

Stănescu Sofia
Benescu Floare

Zerbea Ioan
Nicorescu Liviu

Micloş Ilona
Bloju Ana

Dobre Stela
Oprescu Cornel

Borş Piroşca
Udrescu Ioan

Ciurescu Nicolae
Ciobanu Ioan

Simonescu Cornel
Lupulescu Ana
Ursu Antoniu

Cinca Aurel
Coman Nicolae

Peicuţ Ana
Vecea Victor

Coştean Lenuţa
Dumnezeu să-i  

odihnească în pace!

În zilele de 15 și 16 martie, în parcul centrul 
din făget va avea loc cea de-a Xi-a ediție a 
târgului apicol făget, eveniment organi-
zat de către sc teclem Prod srL făget în 
colaborare cu Primăria făget. Va fi o ediție 
deosebită la care vor fi prezente majoritatea 
firmelor de profil din țară, dar și din ungaria 
și serbia. despre acest eveniment am purtat 
o discuție cu dl. Biagio Pitaressi,  conducă-
torul sc teclem Prod srL.

D-le Pitaressi, câte firme vor 
ParticiPa la cea De-a Xi-a eDiție a 
târgului aPicol faget? 

Deja sunt înscrise peste 40 de firme şi 
producători de stupi, rame, miere, diverse 
utilaje apicole, echipamente de protecție, 
hrană pentru albine şi multe altele din țară, 
Ungaria şi Serbia. Pe lângă standurile api-
cole, vor mai fi şi cele cu mici, grătare şi 
altele. Și Teclem Prod va avea un stand şi 
sperăm ca până la data târgului să fie des-
chis şi noul magazin apicol Teclem Prod 
din Făget, Piața Libertății, nr.1. Ca şi anul 
trecut, evenimentul va avea loc în Parcul 
central. În prima zi târgul va fi deschis între 
orele 9-17,30 iar în data de 16 martie între 
9-15. Sâmbătă 15 martie, pe scena din parc 
va fi susținut un spectacol folcloric organi-
zat de dl. Ioan Oltean. Noi estimăm circa 
5.000 de vizitatori şi sperăm să ne onore-
ze cu prezența şi doamna ministru Maria 
Grapini dar şi domnul ministru Daniel 
Constantin cărora le-am transmis invitații.

este această eDiție mai sPecială 
ca cele anterioare?

Fiecare ediție a târgului este specială şi 
pot spune că, de la an la an, suntem tot 
mai mulți apicultori şi expozanți prezenți. 
Târgul în sine este un bun prilej pentru 
apicultorii din întreaga țară, dar şi pentru 
iubitorii de produse apicole, de a se întâl-
ni, a schimba păreri şi de a pune la punct 
ultimele noutați în domeniu. În curând, 
cei interesați vor putea să afle informații 
despre târg, şi nu numai, pe noul site -ma-
gazin apicol în patru limbi al Teclem Prod 
la adresahttp://www.teclem-prod.com/, cu 
mențiunea că momentan suntem la http://
www.teclem.com/. Cei care doresc să se 
mai înscrie o pot face la numărul de contact 
pentru  0256 320 275. Nu în ultimul rând, 
țin să-i mulțumesc d-lui Nicorescu Steli-
că-administratorul Complexului ”Valea lui 
Liman” care ne-a rezervat întreaga locație 
pentru expozanții târgului apicol.

cum Decurge colaborarea cu 
aDministrația locală?

Cu administrația locală colaborăm foarte 
bine, ne oferă sprijin substanțial în orga-
nizarea acestui eveniment prin acordarea 
spațiului expozițional şi prin măsuri spe-
cifice legate de desfăşurarea unui eveni-
ment cu mare aflux de vizitatori. Aş vrea pe 
această cale să-i mulțumesc în mod special 
primarului Marcel Avram pentru că a fost 
şi este mereu deschis la solicitările noastre, 
ne-a sprijinit constant în  demersurile or-
ganizatorice. 

ce Doriți să le transmiteți aPi-
cultorilor Dar și vizitatorilor?

Și anul acesta, la fel ca-n anii precedenți, 
îi aşteptăm în număr mare. Dorința noas-
tră este ca prin această manifestare să pro-
movăm apicultura şi  consumul de produse 
apicole în zona de sud-vest a țării. Pe de altă 
parte, dorim să contribuin şi la dezvoltarea 
sectorului apicol prin reunirea producători-
lor si comercianților de produse apicole din 
țară si străinătate.

”De la an la an crește numărul 
expozanţilor la Târgul apicol Făget”

este de părere dl. Biagio Pitaressi, patronul sc teclem Prod srL


