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Dragi făgețeni, 
Anul trecut s-au finalizat sau au demarat 
o serie de investiţii absolut necesare pen-
tru comunitate. În 2017, vom continua 
acele lucrări deja începute, dar ne vom 
concentra să începem şi alte noi investi-
ţii. Aşa cum puteți citi in această ediție a 
publicației administrației locale, ne-am 
fixat obiec tivele prioritare pentru acest an, 
ce vor fi finanțate atât din bugetul local cât 
şi din alte surse. Toate obiectivele pe care 
ni le-am propus a le realiza în acest an sunt 
im portante şi vă asigur că vom face tot 
ceea ce depinde de noi, administrația lo-
cală, pentru a le finaliza în 2017. În altă or-
dine de idei, luna martie este luna în care 
le sărbătorim pe femeile din viața noastră. 
Fie că este vorba de mamă, soră, soție sau 
pri etenă, trebuie să facem un gest cât de 
mic să le arătăm aprecierea pentru tot ceea 
ce fac pentru noi. Un mărțişor, o floare, o 
vorbă bună, sunt doar câteva gesturi prin 
care le putem arăta dragostea pe care le-o 
purtăm. Pe această cale, doresc să le urez 
tutu ror doamnelor şi domnişoarelor din 
Făget, o primăvară minunată, senină şi 
plină de realizări! La mulți ani!

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Din tot sufletul, ”La mulţi ani”! 
La începutul lunii lui Mărţişor, doamnele şi 
domnişoarele vor fi în atenţia tuturor. Haideți 
să le oferim flori, să le spunem cât de mult le 
iubim şi cât de mult înseamnă ele pentru noi. 
Le urez tuturor doamnelor şi domnişoarelor 
din oraşul Făget să aibă parte de sănătate şi 
feri cire alături de cei dragi!
 La Mulţi Ani!

Editorial
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Pentru acest an, primăria și-a propus 
continua rea unor investiții demarate 
în 2016, dar și începerea altora noi în 
infrastructura localităților componen-
te. Fondurile necesare concretizării lu-
crărilor provin din bugetul local, surse 
județene sau guvernamentale. 

CE DORIM SĂ FACEM  
ÎN ACEST AN?

O grădiniță mOdernă pentru  
prichindeii făgețeni
Sprijinul acordat educației a fost, este și 
va fi o prioritate a administrației locale. 
În anul 2016 au fost finalizate mai mul-
te lucrări de reabilitare și modernizare 
ale unor instituții de învățământ. Ast-
fel, amintim reabilitările grădinițelor cu 
program normal în localitățile Bătești, 
Bichigi și Brănești dar și cele ale școlilor 
primare din Bătești, Bichigi, respectiv a 
școlii gimnaziale din Brănești. Pentru 
acest an edilii locali vor să vină în spri-
jinul preșcolarilor din Făget. Actuala 
grădiniță cu program normal își desfă-
șoară activitatea într-un spaţiu închiri-
at pe care proprietarul dorește să îl fo-
losească în alte scopuri. Grupul sanitar 
este în exteriorul imobilului, motiv care 
creează probleme în desfășurare activită-
ţii educaţionale efectuată de către edu-
catori. Imobilul necesită reparaţii con-
tinue deoarece are o vechime de peste 
80 de ani. Lipsa unui părculeţ de joacă 
face ca preșcolarii să fie duși în alte lo-
curi de joacă publice. Siguranţa copiilor 
și a educatorilor în incinta și în afara in-
cintei locului de desfășurare a activităţii 
educaţionale are un grad ridicat de risc. 
Pornind de la aceste premise, edilii lo-
cali vor să construiască o nouă grădiniță 

pe strada Mihai Viteazul, la numărul 4 
pe un teren intravilan în suprafaţă de 
2877mp. Potrivit proiectului, clădirea 
grădiniței va fi una cu parter, cu fațada 
principală orientată la stradă. În interior 
vor fi amenajate un birou administrativ, 
trei săli de clasă și o sală festivă, gru-
puri sanitare moderne, un cabinet me-
dical. De asemenea, clădirea va avea și 
o zonă de filtru, în care micuții, atunci 
când vin la grădiniță, vor fi supuși unui 
examen medical sumar pentru iden-
tificarea vreunui caz de boală. Dacă se 
vor depista copii bolnavi ei vor fi duși 
către cabinetul medical și către o sală 
de izolare (amenajată ca un mic salon 
de spital, cu pat, noptieră și grup sani-
tar propriu) astfel încât aceștia să nu îi 
molipsească cu boala avută pe ceilalți 
preșcolari. Clasele, holurile vor fi prevă-
zute cu suprafețe vitrate generoase astfel 
ca întreaga grădiniță să fie scăldată în lu-
mină naturală. De fapt, grădinița va în-
deplini toate cerințele actuale în materie 
de calitate și siguranță a procesului de 
educație timpurie. În anul 2016 s-a de-
marat procedura de licitaţie, pe Sistemul 
Electronic de Achiziții Publice (SEAP) 
pentru atribuirea lucrărilor de executare 
a obiectivului pe care constructorul îl va 
realiza în cursul acestui an. 

(continuare în pagina 2)

Obiectivele administrației 
locale în 2017
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O CAPELĂ FUNERARĂ  NECESARĂ
Construcția capelei se impune conform noii legi fune-
rare care nu mai permite priveghiul în casă. De aici, 
necesitatea de a construi o capelă funerară. În 2017, 
edilii locali vor să construiască în cimitirul ortodox o 
capelă funerară care va fi dotată cu două camere mor-
tuare (locuri de priveghi),  prevăzute cu circa 40 de 
scaune și grup sanitar propriu pentru fiecare dintre 
acestea. De asemenea, capela va avea o sală spațioasă 
pentru pomeni, cu o capacitate de circa 80 de locuri. 
Conform noii legi funerare înmormântarea poate fi 
religioasă sau laică, precedată sau nu de incinerare. 
Locul și modalitatea înmormântării vor fi conforme 
voinţei exprimate în timpul vieţii de persoana deceda-
tă, fără nici o modificare a ultimei voinţe a acesteia. În 
scurt timp, administrația locală va demara procedurile 
impuse de legislație pentru realizarea  investiției.

FINALIZAREA NOII PIEȚE AGROALIMENTARE 
Noua piață agroalimentară a orașului va fi inaugurată cel 
mai probabil în a doua parte a lunii martie. Lucrările sunt 
în cea mai mare parte finalizate, muncitorii mai având de 
lucru la montarea copertinei și la instalațiile electrice. Ele-
mentul deosebit al noii piețe este, așa cum au observat 
făgețenii și nu numai ei, acoperișul. Acesta este o coper-
tina uriașă de circa 2.000 metri pătrați cu o arhitectură 
inedită. Sub copertină vor fi nu mai putin de 336 de locuri 
pentru comercianți. De asemenea,  pe o suprafață de 430 
de metri pătrați s-a construit și o clădire pe două nivele, 
cu 22 de spații, în patru zone de expunere, în care vor fi 
vândute în special produse de carne și lactate. Piața va mai avea toalete și birouri administrative. 

CE MAI DORIM SĂ FACEM ÎN 2017?
 � achiziționare rețea apă în Temerești, Colonia Mică și Bichigi
 � achiziționare sărăriță pentru deszăpeziri
 � construire boxe pentru lemne la blocurile pe de Calea Lugojului
 � actualizare plan urbanistic general (PUG)
 � extindere rețea electrică în Colonia Mică
 � pavarea a 7.000 metri pătrați de străzi în Făget - partea maghiară
 � teren sport cu gazon sintetic în Parcul Petze
 � reamenajări locuri de parcare de-a lungul DN 68 A și impermeabilizare acostamente pentru 
asfaltare pe DN 68 A.

PLATA TAXELOR 
ȘI IMPOZITELOR 
LOCALE 

Făgețenii care vor plăti in-
tegral impozitele și taxele 
locale, până la data de 31 
martie 2017, vor beneficia 
de o reducere de 10% din 
valoarea acestora. Impo-
zitele și taxele cu valoare 
mai mare de 50 de lei pot 
fi achitate în două tranșe: 
jumătate până la data de 
31.03.2017, cealaltă ju-
mătate până în data de 
30.09.2017. Taxele și im-
pozitele în valoare mai 
mică de 50 de lei trebuie 
achitate integral până pe 
data de 31.03.2017. După 
această dată, se vor per-
cepe penalizări pentru fi-
ecare zi de întârziere atât 
pentru taxele și impozitele 
cu valori mai mici de 50 
de lei cât și pentru cota de 
jumătate din taxele și im-
pozitele cu valori mai mari 
de 50 de lei.

Orarul de 
funcționare a  

Biroului economic 
- încasări venituri 

din cadrul Primăriei 
orașului Făget, este:
- luni-miercuri ora 

8-16;
- joi ora 8-18;

- vineri ora 8-16.

Am intrat în Postul Paștilor!
Postul a început în data de 27 februarie. În acest an, Paștile vor fi sărbătorite, atât de ortodocși cât și de catolici, pe data de 16 
aprilie. Postul Paștilor are loc înaintea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru 
posturi importante. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare. Durează patruzeci de zile, la care se adaugă Săptămâna Pati-
milor. Postul Paștilor este asemănat adesea cu o călătorie duhovnicească către Săptămâna Patimilor și Înviere. Este numit “mare” 
pentru că este cel mai lung și cel mai important dintre toate posturile. Postul Mare este caracterizat prin renunţarea la multe 
alimente, intensificarea rugăciunilor publice și particulare, îmbunătăţire personală și multă generozitate cu cei aflaţi în nevoi. Este 
o perioadă de înnoire duhovnicească, o perioadă a pocăinţei, a curăţirii inimii și minţii, de reîntoarcere către poruncile Domnului 
și către aproapele nostru. Alimentele care nu sunt permise, tradiţional, sunt carnea și produsele din lapte, pește, vin și ulei.
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Noi „P.I.S.T.E! ” pentru elevii Liceului Teoretic „Traian Vuia” Făget
Proiectul Erasmus+ „P.I.S.T.E! - Program pentru Îmbogățirea 
Șanselor Tinerilor în Europa” a fost accesat de Colegiul Tehnic Agri-
col ”Alexandru Borza”, din Geoagiu, pentru a extinde orizonturile 
profesionale ale elevilor din 4 unități școlare VET din Regiunea Vest, 
membre ale consorțiului național VET „EDU-VET-VEST”, pentru 
a-i sprijini în privința achiziției de experiențe profesionale, lingvisti-
ce, culturale și personale necesare pentru un mediu de lucru nou, eu-
ropean, pentru a stimula angajabilitatea și durabilitatea carierei acestora.
Este vorba de două colegii tehnice, Colegiul Tehnic Agricol ”Alexandru Borza”, din Geoagiu, coordonator consorțiu, Colegiul de 
Silvicultură și Agricultură ,,Casa Verde,, din Timișoara și Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, o școală cu o pregnantă compo-
nentă VET, în profilul servicii, respectiv Liceul Tehnologic Sfântu Nicolae din Deta, membri în consorțiu. „P.I.S.T.E! ” răspunde 
nevoii de a îmbunătăți nivelul de instruire tehnică și dezvoltare personală a elevilor înmatriculați în liceele tehnologice cu profil 
agricol și economic din Regiunea Vest, o regiune ce ocupă locul 2 la nivel național în domeniul serviciilor și agriculturii.
Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget, ca membru al consorțiului VET, participă la acest proiect cu 10 eleve din clasa a XI-a, profilul 
servicii, specializarea tehnician în activități economice, nivel 4, care vor efectua un stagiu de pregătire în companii de contabilitate 
din Montijo - Portugalia, continuând, astfel, parteneriatul început cu Associacao para a Formacao e Desenvolmimento do Monti-
jo (AFPDM), în anul 2010. Elevele Andreea Lăzărescu, Bianca Drăgănescu, Florina Capotescu, Cristina Anuț, Cosmina Tanislav, 
Lorena Danciu, Roxana Tudorescu, Teodora Todorescu, Iulia Moiceanu și Andreea Dobrean vor fi însoțite de domnișoara prof. 
Simona Țif, în mobilitatea din Portugalia, în perioada 05-19 martie 2017. P.I.S.T.E! ”, al cincilea proiect european care presupune 
mobilități de pregătire profesională, de profesori și elevi ai liceului nostru în străinătate, este gestionat, la nivel de unitate, de o 
echipă formată din prof. Mihaela-Erika Popovici- coordonator de proiect, prof. Victor Birău - directorul liceului - responsabil cu 
diseminarea proiectului și prof. Aurelia Sîrbu - responsabil cu formarea profesională. Prof. Mihaela-Erika Popovici

De Ziua Femeii, le dorim tuturor doamnelor şi domnişoarelor, 
celor care întruchipează în modul cel mai gingaş veşnicia  
primăverii, să aibă parte numai de bucurii şi împliniri!

Primar Marcel Avram
Viceprimar Vasile Sita

Consiliul Local al oraşului Făget
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Căsătorii

Panait Manuel Laurențiu cu Diaco-
nu Liliana Zînica

Nista Valentin Alin cu Matei Ionica
Muntean Alin Nicolae cu Furdui 

Florina Mirela
Toth-Funar  Rudolf –Ovidiu cu 

Florea Denisa Mariana
Rogină Vasile cu Costa Claudia

Hodobaș Constantin Ion cu Anescu 
Violeta 

Szabo Gabriel –Adalbert cu Mede-
lean Maria

Le urăm “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Gabor Simona- Denisa

Vasiloni David –Bogdan
Boghian Andy Dominic

Căldăraș Aron Samir
Paveloni Brezovan Simina

Țepeneu Lukas Nicolas
Miler Maria Ioana
Urda Ioan Matias

Burduhos Ștefania
Țaranu Alexandra Beatrice

Brezovean Ruth
Baranka Maia Maria

Mihoc Lucas Matei
Burduhos Emanuel Petru
Burduhos Elizabeth Sofia

Lera Ghiocel 

Să crească mari şi 
sănătoși!  

Felicitări părinţilor!

Decese
Chiricescu Ioan

Barbos Georgiana
Dragoș Iosif
Tuda Lidia

Iova Valeriu
Moldovean Valentina

Ștefănescu Marioara Rusanda
Silade Nicolae

Velcu Paraschiva
Muntean Simion

Jurconi Petru Romulus
Ivan Gheorghe

Boldurean Irina
Ienășescu Maria

Buciuta Vasile
Tomoni Aurel
Ivan Trandafir

Pisten Anna
Mihalca Gheorghe
Berbeca Alexandru

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Și în acest an, agenda cultural sportivă a CL 
Făget este una bogată, plină de evenimente 
deosebite. Acțiunile sunt organizate și spriji-
nite financiar de către Consiliul Local Făget 
și Consiliul Județean Timiș. La multe dintre 
acestea, Casa de cultură, Protopopiatul Or-
todox, Liceul Teoretic „Traian Vuia” Făget se 
vor implica în organizare și finanțare. 

TRIM. II-III
- Amenajarea expoziţiei „Personalități ale zo-
nei Făget” a Muzeului de Istorie și Etnografie 
din Făget (la Muzeul Făget)

Mai
- Editare și lansare de carte -„Solilocviile Apo-
crife”, autor Ion Căliman (la Casa de Cultură)

Iunie
- 1 Iunie - Ziua Copilului; jocuri și concursuri 
sportive la Stadionul “Flacăra” și la baza spor-
tivă ROMȘTRAND
- premierea elevilor olimpici de la Liceul Teo-
retic “Traian Vuia”

TRIM. III
- Editarea și lansarea lucrării “Monografia 
Protopopiatului Făget”, două volume

August
- Zilele orașului Făget. Ruga Făgețeană
- Vatră de olari – ed. a XXXVIII - a (la Jupînești)

Octombrie
- Anotimpul înţelepciunii, Ziua vârstei a III 
– a, ed. a X- a. Balul Pensionarilor (la Casa de 
Cultură)
- Editare și lansare de carte -„Rituri și sărbă-
tori tradiționale”, autor Ion Căliman (la Casa 
de Cultură)

TRIM. IV
- Editarea și lansarea revistei „Restituri 
bănățene”, nr. 5/2016, a Societății de Știinte 
Istorice din România, filiala Făget-Lugoj (la 
Casa de Cultură)

Decembrie
- Comemorarea a 28 de ani de la Revoluţia din 
Decembrie 1989 – evocarea marii personali-
tăţi a eroului Sorin Leia, eroul făgețean de pe 
treptele catedralei. (la Liceul Teoretic „Traian 
Vuia”)
- Festivalul Naţional de colinde și obiceiuri de 
Crăciun „Colindăm Domnului Bunu’ ” - ed. a 
XVII– a (la Casa de Cultură)
- Serbarea pomului de Crăciun (la Casa de 
Cultură)

Agenda cultural-sportivă şi de tineret 
2017 a Consiliului Local Făget

MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR 
ÎN GOSPODĂRII ȘI PE CÂMP

Una dintre cele mai frecvente cauze de izbucnire a 
in cendiilor în această perioadă a anului este focul 
des chis, în special la anexele gospodărești și pe te-
renurile agricole. Pentru a evita distrugerile cauza-
te de focul scăpat de sub control, SVSU Făget atra-
ge atenția că trebuie evitate urmă toarele activități:

 � distrugerea prin foc a resturilor menajere, furaje-
re sau a vegetației uscate din grădini, curți și din 
câmp

 � aprinderea deșeurilor și vegetației uscate pe timp 
de vânt

 � utilizarea în locuințe sau anexe gospodărești a lumâ nărilor, făcliilor, lămpilor de iluminat sau 
de gătit cu petrol fără a se lua măsuri de prevenire

 � depozitarea cenușii cu jăratic nestins în apropierea magaziilor, șurelor, furajelor


