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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni, 
În luna februarie a fost adoptat bugetul pe 
acest an. Este un buget axat cu predilecție pe 
continuarea investițiilor demarate anul trecut 
dar și pe cele care urmează a fi finalizate sau 
începute în 2015. Alocările substanțiale pentru 
anumite obiective răspund obiectiv nevoilor 
comunității. În altă ordine de idei, luna mar-
tie este luna în care le sărbătorim pe femeile 
din viața noastră. Fie că este vorba de mamă, 
soră, soție, fiică, prietenă sau colegă avem 
ocazia să facem un gest cât de mic să le ară-
tăm aprecierea pentru tot ceea ce fac pentru 
noi. Un mărțișor, o floare, o vorbă bună, sunt 
doar câteva gesturi prin care le putem arăta 
dragostea pe care le-o purtăm. Pe această 
cale doresc și eu să le urez tuturor doamnelor 
și domnișoarelor din Făget o primăvară minu-
nată, senină și cu multe împliniri! La mulți ani!

Editorial

Vasile SITA
Din tot sufletul, ”La mulţi ani” ! 
La începutul lunii lui Mărţi șor, doamnele și 
domnișoa rele, vor fi în atenţia tuturor. 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 tuturor celor care ne aduc un strop 
de fericire în viaţa noastră de zi cu zi. Haideți să 
le oferim flori doamnelor din viața noastră, să 
le spunem cât de mult le iubim și cât de mult 
înseamnă ele pentru noi. Le doresc tuturor 
doamnelor și dom nișoarelor din orașul Făget, 
să aibă parte de sănătate și fericire alături de 
cei dragi, iar viața să le fie o veșnică primăvară!  
La Mulţi Ani!

Editorial
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În cursul lunii februarie, aleșii locali au votat 
bugetul orașului, un buget echilibrat care aco-
peră mare parte din necesitățile co mu ni tății 
pentru acest an. De asemenea, importante 
sume de bani au fost direcționate pentru lu-
crări de investiții în infrastructură. 
Valoarea totală a bugetului se ridică la suma de 
15.217,9 mii lei, mai mare cu peste 133 mii lei faţă 
de cel al anului 2014. Finanţele publice ale judeţului 
contribuie la bugetul pe acest an al orașului cu suma 
de 5.894 mii lei reprezentând sume defalcate din 
TVA. La aceste sume se adaugă subvenţii de la buge-
tul de stat în sumă de 50 mii lei și veniturile proprii 
estimate la circa 9.588 mii lei. Autorităţile executive 
ale orașului au alocată suma de 2.399 mii lei din care 
660 mii lei reprezintă cheltuielile de personal și 1.738 
mii lei cheltuielile materiale. Serviciile de evidenţa 
persoanelor și cel de infrastructură beneficiază de 
suma de 617 mii lei. Datoria publică a administraţiei 
locale este de 200 mii lei necesară achitării ratelor, 
dobânzilor comisioanelor aferente împrumuturilor 
contractate la BCR Făget. Formaţiei SVSU Făget i s-a 
alocat suma de 33,4 mii lei, bani cu ajutorul cărora se 
vor achiziţiona echipamente de protecţie civilă, mo-

topompe, stingătoare, materiale antiderapante etc. 
Pentru învăţământ a fost alocată suma de 5.333,7 
mii lei din care 4.203 mii lei sunt salariile cadrelor 
didactice, 890,7 mii lei cheltuieli materiale și 160 mii 
lei burse. 145 mii lei au fost atribuiţi sănătăţii. 

Asistenţă socială, cultură, recreere și religie
Asistenţa socială va avea la dispoziţie suma de 
1.410,6 mii lei din care 631 mii lei vor fi necesari 
salariilor unui număr de 74 de asistenţi personali 
ai persoanelor cu handicap, 210 mii lei cheltuieli 
pentru asigurarea hranei unui număr de 21 elevi la 
cantina socială din cadrul Liceului Teoretic ”Traian 
Vuia” Făget, 11 preșcolari la cantina grădiniței și 35 
de persoane la cantina socială a orașului. Suma de 
569,6 mii lei este destinată plății indemnizațiilor 
pentru persoane cu handicap,  ajutorului de încălzire 
cu lemne și alte ajutoare conform Legii 416/2001. 
Cultura, recreerea și religia beneficiază de 1.142,6 
mii lei. Din acești bani suma de 1.029,84 mii lei va 
fi destinată prestațiilor artistice cu ocazia evenimen-
telor culturale ale comunității, susținerea echipei de 
fotbal și handbal, sprijin financiar pentru biserici, 
reabilitarea clădirii bibliotecii orășenești, reabilitarea 
căminului cultural din Bunea Mare. 

Investiții de milioane de lei pentru un oraș 
modern
Bugetul pe acest an prevede sume importante pen-
tru lucrări ample de investiții în infrastructură, în 
reabilitarea unor obiective de interes public, de mo-
dernizare a iluminatului public etc.
Ce se va face?

 � reabilitarea drumului Făget- Jupânești. Pentru 
această lucrare au fost alocați 3.000 de lei

 � modernizarea și reabilitarea Pieței agroalimen-
tare. ”Investiția este de 2.850 mii lei din care se 
vor realiza pavajul pieței, acoperișul, schimbatul 
mobilierului (a meselor). Banii pentru această 
investiție provin dintr-un împrumut bancar. În 
luna aprilie intenționăm să demarăm efectiv 
lucrările după parcurgerea procedurilor legale de 
licitație și de desemnare a constructorului” spune 
primarul Marcel Avram.

(continuare în pagina 2)

Bugetul Făgetului pe 2015,  
priorităţi de investiţii

De Ziua Femeii, Primăria şi Consiliul Local le adresează 
tuturor doamnelor şi domnişoarelor din Făget cele mai alese 

gânduri şi urări de bine. „La Mulţi Ani!“
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Bugetul Făgetului pe 2015,  

priorităţi de investiţii

(urmare dn pagina 1)

 � achiziție și montat pavaj și borduri (5.000 mp pa-
vaj și 2.500 ml borduri)

 � covor asfaltic pe străzile Tudor Vadimirescu, Mihai 
Eminescu și în satul Begheiul Mic

 � reparații poduri și podețe
 � achiziția de pergole
 � reparații curente drumuri de piatră. Pentru aceas-

ta se vor aloca 250 mii lei
 � reabilitarea drumului către spitalul orășenesc
 � reabilitarea clădirii grădiniței PP. Se vor face lu-

crări de izolare și zugrăveli exterioare în valoare 
de 100 mii lei

 � reabilitarea clădirii bibliotecii orășenești al cărei 
acoperiș a fost afectat de furtună în vara anului 
trecut. Valoarea lucrărilor este de 45 mii lei.

 � achiziționarea aparaturii specifice emiterii cărților 

de identitate electronice, mai exact a cititoarelor 
de amprente și cărți de identitate. 

 � se va dota cu un cazan sistemul de încălzite ter-
mică al liceului

 � se va asfalta strada Traian Vuia
 � înlocuirea rețelei de iluminat stradal pe DN 62A. 

”Dorim să montăm pe circa 100 de stâlpi corpuri 
de iluminat cu led-uri având o autonomie de 
50.000 de ore. Practic, am realiza o economie la 
plata facturii lunare a iluminatului public de 27 
mii lei. Investiția se ridică la suma de 57 mii lei 
ce sepoate amortiza, conform calculelor noastre, 
în circa doi ani și două luni” precizeacă edilul- șef 
al Făgetului.

 � Achiziția unui autobuz pentru societatea Trans-
port Mix Făgețeana (unde acționar majoritar 
este Consiliul Local Făget). Valoarea mijlocului de 
transport este de 110 mii lei.

 � Achitarea diferenței de 45 mii lei la prețul mașinii 
de măturat stradal

 � Reabilitarea clădirii liceului (clădirea direcțiunii)
 � Achiziția unei freze pentru zăpadă
 � Reabilitarea școlii din Bichigi
 � Lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare de la 

blocurile din centrul Făgetului
 � Continuarea proiectului de reabilitare a Casei de 

Cultură din Făget. ”Acest proiect este finanțat 
de către Guvernul României, prin Compania 
Națională de Investiții. În prezent ne aflăm în sta-
diul organizării licitației, studiul de fezabilitate și 
proiectul tehnic primind aviz favorabil din partea 
comisiei de specialitate” adaugă primarul Marcel 
Avram. 

Domnul profesor Ioan Cipu a fost sărbătorit la 90 de ani
Ziua „Micii Uniri” s-a sărbătorit la Făget mai devreme, la 22 ianua-
rie 2015, pentru a fi legată de un emoţionant eveniment local: domnul 
profesor Ioan Cipu din Făget a împlinit frumoasa vârstă de 90 de ani.
După ce prof. Similia Vernic a evocat personalitatea lui Alexandru Ioan 
Cuza, iar eleva Dariana Pau a vorbit despre marile reforme înfăptuite în 
cei 7 ani de domnie, elevii clasei a VII-a au prezentat sceneta „Moş’ Ion 
Roată şi Unirea”. Conform programului anunţat de către organizatori – 
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget şi Societatea de Ştiinţe Istorice. Filia-
la Lugoj – prof. Ioan Cipu a prezentat cartea „Sabin Evuţianu. Un dascăl 
în slujba neamului”, autor Dumitru Tomoni. Mulţumindu-i profesorului 
Ioan Cipu pentru prezentarea făcută, autorul a dezvăluit asistenţei for-
mată din profesori pensionari din Făget şi Margina - Ligia Stoica,Elvira 
Crăciun,Dorina Grama,Vasile Braşovan, Horia Crăciunescu, Mărioara şi 
Napoleon Ceauşescu - profesori actuali ai liceului, foşti şi actuali elevi şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale faptul că în această zi profesorul Cipu 
a împlinit patriarhala vârstă de 90 de ani. S-a cântat „Mulţi ani trăiască”, iar elevul Florin Cozloschi din clasa a XI-a a proiectat pe 
un ecran imagini privind activitatea domnului profesor în anii ‘70-’80. La un pahar de şampanie domnul profesor Cipu a fost fe-
licitat de către foştii colegi şi elevi, de oficialităţile locale şi de cei doi fii, Bebe şi Mihai Cipu, veniţi special din Bucureşti pentru a 
participa la această sărbătoare de suflet. Pentru zecile de lucrări şi studii despre trecutul Banatului istoric, domnului profesor Ioan 
Cipu, cetăţean de onoare al oraşului Făget i s-au înmânat o plachetă omagială din partea Primăriei Făget de către d-l viceprimar 
Vasile Sita şi mai multe diplome din partea domnilor: preot Bujor Păcurar, protopopul Făgetului, prof. Victor Birău, directorului 
liceului, ec. Ion Gh. Oltean, preşedintele Societăţii cultural-artistice „Făgeţeana” şi prof. dr. Dumitru Tomoni, preşedintele Socie-
tăţii de Ştiinţe Istorice. Filiala Lugoj.

Prof.dr.Dumitru Tomoni
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În zilele de 21 și 22 martie, în parcul Centrul din Făget va 
avea loc cea de-a XII-a ediție a Târgului apicol Făget, eveni-
ment organizat de SC Teclem Prod SRL Făget în colaborare 
cu Primăria Făget. La fel ca-n anii precedenți, va fi o ediție  
la care vor fi prezente majoritatea firmelor de profil din țară, 
dar și din Ungaria, Serbia și Pakistan. Despre acest eveni-
ment 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 Xii-a eDiție a târgului aPicol faget? 

Aşa cum v-am obişnuit încă din anii precedenți, societatea 
Teclem Prod SRL din Făget organizează Târgul Apicol de 
la Făget sub genericul ”Sărbătoarea Apiculturii Banățene”. 
Vor fi prezenți producători apicoli din Lugoj, Timişoara, 
din județele Harghita, Covasna, Dolj, Braşov, Cluj, Argeş, 
Alba, Hunedoara, Prahova, Bistrița, din Bucureşti precum 
şi din afara ţării: Ungaria, Serbia, Pakistan. Cei care doresc 
să participe în calitate de expozanți ne pot contacta la tele-
fon 0256/320275 sau 0735940112, e-mail.teclem.milka@
yahoo.it. Apicultorilor şi clienților le stăm la dispoziție şi 
prin intermediul site-ului: www.teclem-prod.com 
În cadrul târgului, clienţii vor putea achiziţiona miere, 
produse derivate din miere, siropuri naturale, produse 
tradiţionale, produse cosmetice din miere dar şi utilaje şi 
echipamente apicole. Târgul apicol ne dă ocazia să stăm de 
vorbă, față în față, cu apicultorii. Prin aceasta le înțelegem 
mai bine nevoile, ştim ulterior ce avem de făcut pentru a 
acoperi necesitățile lor. 

este această eDiție mai sPecială față De cele 
anterioare?

Aş spune că fiecare ediție este una specială deoarece pe 
lângă faptul că, an de an, numărul participanților şi vizita-
torilor creşte acest târg are menirea de promova apicultura 
şi consumul de produse apicole, contribuie la dezvoltarea 

sectorului apicol.
Târgul va avea loc în 
perioada 21 si 22 martie 
2015,  în Parcul Central 
din Făget dar şi pe stră-
zile învecinate, respec-
tiv str.Victor Feneşiu 
şi Aleea Traian Vuia şi 
parțial pe str. Gheor-
ghe Doja. Aşa cum am 
obişnuit vizitatorii în 
edițiile precedente vom 
avea, în ziua de sâmbătă 
21 martie, de la ora 12, 
un spectacol folcloric 
organizat de dl. Ioan 
Gheorghe Oltean. Față 
de anul trecut vom avea 
un spectacol şi a doua 
zi, respectiv  duminica, 
de la ora 10, un eveni-
ment organizat de co-
ordonatorului ansamblului „Perla Banatului” din Lugoj. 

      
cum Decurge colaborarea cu aDministrația 
locală?

Colaborăm cu succes cu dl. primar Marcel Avram în or-
ganizarea evenimentului. Domnia sa ne-a acordat mereu 
sprijinul, a fost receptiv la solicitările noastre, s-a mobilizat 
total, alături de colaboratori, în organizarea evenimentului 
şi, pe această cale, țin să-i mulțumesc. 

ce mesaj Doriți să le transmiteți  
aPicultorilor Din zonă, Dar și vizitatorilor?

Târgul Apicol de la Făget,  prin reunirea firmelor produ-
cătoare de materiale şi echipamente apicole, miere şi alte 
derivate din miere, îşi propune să fie un bun intermediar 
între apicultor şi consumator, să stimuleze mediul apicol. 
De asemenea, târgul pune la dispoziția apicultorilor lo-
cali  ultimele noutăți şi practici din apicultură, contribuie 
substanțial la educarea vizitatorilor, a comunității locale 
precum în sensul impactului benefic asupra sănătății al 
consumului de produse apicole. Invităm crescătorii de al-
bine, pasionații de apicultură dar şi pe cei care iubesc mie-
rea şi vor să deguste acest “aur lichid” la Târgul Apicol de 
la Făget şi îi aşteptăm în număr cât mai mare.

”De la an la an,  Târgul apicol Făget devine un eveniment de 
marcă, o adevărată sărbătoare a apiculturii bănăţene”

E DE PĂRERE DL. BIAGIO PITARESSI, PATRONUL SC TECLEM PROD SRL
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Căsătorii
Stoica Dinel- Ionel  cu Lăcătuşu  

Florentina
Mitru Sebastian- Darius  cu Strian 

Zenaida- Marlen
Leampar  Maricel  cu David  

Luminiţa
Rus Traian  cu Chindriş  Năstaca
Codrean  Artur cu Zaghidullina  

Alina
Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Bălănescu Sebastian- Emanuel

Lăzărescu  Rareş- Alexandru
Zerbea Vanesa- Ionela

Curuţiu  Briana- Nicoleta
Havrileac  Darius- Daniel

Baranka Gabor- David
Hodobaş Lewy- Ayan

Tanase Emanuel- Flavius
Bănătan Ioana- Sofia 

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Andraş  Ana                                               

Lera Trandafir                                           
Oprişanu Valentin                                    

Dobrea Cornel                                           
Bojan Trandafir                                         
Mărgescu  Ana                                            
Neagu  Maria                                               

Ianculescu Ana
Budaşu  Elisabeta

Gabor  Ana
Trandafir  Nicolae

Văcariu Petru
Icobescu Elisabeta
Dumescu  Felicia

Rapcza Iosif
Oprescu  Vasile
Stoica  Mugurel

Oltean Isaie
Cernescu Isaie

Niculai  Alexandru
Mircea  Aurelia- Zita- 

Etelca
Azoiţei Dumitru

Vasiloni- Dragoescu  
Iuliana

Szabo  Alexandru 
Petruţescu  Petru

Oprea  Ionel
Vecea Florica
Podariu   Ioan

Troacă  Gheorghe
Standteiner  Valeria
Cîmpian Ioan- Viorel

Murariu  Porfir
Ihaz  Maria

Manzur  Titus

Dumnezeu să-i  
odihnească în 

pace!

PROGRAM RETUR
Etapa 18 (28.02.2015)
CS Cocoşul Orțişoara -  

AS Arsenal Făget
Etapa 19 (07.03.2015)

AS Arsenal Făget-  
ACS Voinţa Maşloc

Etapa 20 (14.03.2015)
CS Progresul Gătaia-  

AS Arsenal Făget
Etapa 21 (21.03.2015)

AS Peciu Nou- AS Arsenal Făget
Etapa 22 (28.03.2015)

AS Arsenal Făget- ACS Ghiroda
Etapa 23 (04.04.2015)

AS FC Ripensia Timişoara-  
AS Arsenal Făget

Etapa 24 (09.04.2015)
AS Arsenal Făget-  
FC Auto Timişoara

Etapa 25 (18.04.2015)
AS Murani- AS Arsenal Făget

Etapa 26 (25.04.2015)
AS Arsenal Făget-  

ACF Marcel Băban Jimbolia
Etapa 27 (02.05.2015)

ACS Dumbrăviţa- AS Arsenal Făget
Etapa 28 (06.05.2015)

AS Arsenal Făget- CS CFR Timişoara
Etapa 29 (09.05.2015)

CS Timişul Şag- AS Arsenal Făget
Etapa 30 (16.05.2015)

AS Arsenal Făget-  
AS FC Progresul Racovița

Etapa 31 (23.05.2015)
AS Pobeda Dudeştii Vechi-  

AS Arsenal Făget
Etapa 32 (30.05.2015)

AS Arsenal Făget- CS Unirea Giroc
Etapa 33 (03.06.2015)

ASU Politehnica Timişoara-  
AS Arsenal Făget

Etapa 34 (06.06.2015)
AS Arsenal Făget-  

CS Unirea Sânnicolau Mare

Arsenal Flacăra Făget –  
pregătiri montane pentru  retur

Făgeneții au terminat turul campio-
natului Diviziei D Timiş pe locul 14, 
cu 13 puncte şi cu următoarea linie de 
clasament: 17 partide, patru victorii, 
un egal, 12 înfrângeri, golaveraj 22-
46. În aceste condiții şi pentru o mai 
bună evoluție în cea de-a doua parte 
a campionatului echipa a efectuat un 
cantonament la Băile Herculane în 
paralel cu întinerirea lotului. ”După 
un tur de campionat mai slab, am 
decis în această iarnă să fac anumite 
schimbări  în cadrul lotului, în princi-
pal, prin aducerea unor  jucători tineri, 
dornici de afirmare. Noi ne confrun-
tăm cu o problemă la echipă, în sensul 
că  majoritatea băieților din Făget lucrează si ajung foarte greu la antrenamente. Returul acesta 
se anunță a fi unul destul de greu prin prisma faptului că nu mai puțin de 12 echipe au fost 
plecate în cantonament, lucru ce nu s-a mai întamplat de foarte mulți ani. Printre aceste echipe 
ne-am numărat şi noi şi pe aceasta cale doresc să mulțumesc Primăriei şi Consiliului Local Fa-
get, primarului Marcel Avram, care ne-a şi vizitat în stagiul de pregătire montan, şi sponsorilor„, 
spune antrenorul Adrian Brazovan. 

LOTUL ARSENAL FLACĂRA FĂGET PENTRU RETUR
Sîrbu Emil, Manzur Silviu, Căliman Ioan, Stănila Adrian, Papuc Claudiu, Neagu Daniel, 
Benescu Răzvan, Apostol Alexandru, Tofei Sergiu, Pamfiloiu Ionuț, Mihali Alin, Oprea 
Victor, Ursulescu Darius, Brazovan Adrian, Magheț Lucian.
Nou-veniți: Mocanu Petrică (LPS Banatul),Roman Mădălin(Hercules Herculane), Alexan-
drescu Claudiu (Peciu Nou), Matiaș Radu, Dănailă Cătălin (Remetea Mare), Bîrza Ionuț 
(Remetea Mare), Trofin Marius (Remetea Mare), Popescu Ionuț (Pandurii II).


