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Marcel AVRAM
Împreună cu dumneavoastră,

Am trecut într-un nou an cu credința că va fi 
unul mai bun și prosper decât cel precedent. 
Îmi doresc ca 2013 să aducă tuturor făgețenilor 
multă sănătate și bu curie în familii. În anul 
care a trecut am încercat să vă demonstrez 
prin fapte că merit încrederea pe care mi-ați 
acordat-o alegându-mă primar pentru încă un 
mandat. Tot ce am realizat a fost pentru comu-
nitate, pentru fiecare locuitor al Făgetului. În 
2012, mă bucur că am fost împreună în mul-
te ocazii, fie că au fost evenimente culturale, 
sărbători, excursii sau investiții edilitare. În fie-
care astfel de momente, dumneavoastră, lo-
cui torii Făgetului, prin sugestii și sfaturi, mi-ați 
dați puterea să merg înainte și pentru aceasta 
țin să vă  mulţumesc. 

Editorial

Vasile SitA
 Dragi locuitori, 

Înainte de toate, vă doresc ca 2013 să vă aducă 
multă sănătate și speranţa într-un viitor mai 
bun. În luna decembrie dar și în mai multe zile 
din ianuarie, au fost  întreprinse acțiuni de de-
zăpezire ale zonei centrale, ale căilor de acces 
către diverse instituții, școli, spital etc. Pentru 
că iarna nu s-a terminat, vă adresez rugămin-
tea de a lua măsuri de îndepărtare a zăpezii 
din fața caselor dumneavoastră. De aseme-
nea, în cazul topirii zăpezii ori a ploilor, să vă 
curățați rigolele, șanțurile, podețele din fața 
caselor. Având în vedere că în luna februarie 
sunt două sărbători care celebrează dragos-
tea - “Valentine’s Day” și “Dragobetele”-  urez 
tuturor îndrăgostiţilor din Făget, indiferent de 
vârstă,  iubire veșnică. 

Editorial
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Taxele locale s-au majorat 
Ca urmare a unui act normativ emis de către guvernul României (OUG nr. 
1309/2012), aleșii locali făgețeni au fost obligați să majoreze o parte din taxele și 
impozitele locale. De menționat că în cazul achitării integrale a impozitelor până la 
data de 31 martie 2013 se acordă o bonificație de 10% din valoarea totală a acestora. 

Obiectivele 
administrației locale  

în 2013
Pentru acest an, primăria 
Făget  și-a propus conti-
nuarea unor investiţii de-
marate anul tre cut dar și 
începerea altora noi. Banii 
pentru lucrări provin din 
fonduri europene, guver-
namentale ori de la buge-
tul local. 

Ce se doreșTe a 
se realiza în 2013?

 � reabilitarea pieței agro-
alimentare din Făget; 
piața va fi pavată și 
acoperită 

 � realizarea, împreună cu operatorul unic regional Aquatim, a unei stații de epurare 
și filtrare dar și reabilitarea rețelei de apă-canal din oraș

 � asfaltarea străzilor rămase neasfaltate din Făget
 � pavarea trotuarelor pe străzile Unirii, Calea Bichigiului, Corionan Brediceanu, 
Mihai Viteazu

 � reabilitarea Casei de Cultură Făget și a căminelor culturale din localitățile com-
ponente care au mai rămas de modernizat

 � pietruirea tuturor străzilor din satele aparținătoare 
 � pietruirea drumului Povergina- Bunea
 � finalizarea lucrărilor la Muzeul de Istorie și Etnografie Făget
 � sprijinirea agendei culturale a orașului Făget, ale evenimentelor comunității, a 
mișcării sportive

”Pentru acest an ne-am propus să realizăm proiecte ce țin de canalizare, ali-
mentare cu apă, asfaltări și pietruiri de drumuri, realizarea de trotuare și 
multe altele. Finalizarea tuturor acestor obiective va duce la modernizarea 
Făgetului și satelor aparținătoare. De asemenea, la fel ca și în 2012, vom pune 
un accent deosebit pe cam paniile de curăţenie și înfrumuseţa re ale orașului”.

Primar,
Marcel avram
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devine tradiție ca în pragul 
sfintelor sărbători ale iernii 
făgețenii să aibă parte de co-
linde, de neprețuite datini, 
de folclor autentic româ-
nesc. Toate acestea în ca-
drul festivalului național de 
colinde și obiceiuri de Cră-
ciun “Colindăm domnului 
Bunu” desfășurat în data de 
20 decembrie 2012 la Casa 
de Cultură a orașului Făget. 
Manifestarea, aflată la cea 
de-a XI-a ediție,  a debutat cu 
un moment religios. Astfel, 
de la ora 16, la Biserica Orto-
doxă din Partea Românească, 
cetele de dubași și colindători 
au fost binecuvântate de că-

tre un sobor de preoți. Apoi, 
pe străzile Făgetului și mai 
spre seară, pe scena Casei de 
cultură, cei prezenți au putut 
să urmărească un reușit pro-
gram de colinde și obiceiuri 

de iarnă. Au evoluat în fața 
numeroasei asistențe iubitoa-
re de tradiții populare  cete 
de colindători de la Grădinița 
PP Făget (educatoare Dobîn-
da Lenuța, Radoș Delia), de 

la  clasa a IV-a B (învățătoare 
Brezovan Angelica),  dubașii 
clasei a IV-a A (înv. Antoni 
Ionel), trupa de teatru a cla-
sei a V-a A (prof. Andrasoni 
Ani), Corala de fete a Liceu-
lui Teoretic “Traian Vuia” Fă-
get (Prof. Stoian Adela), Co-
rul Capelei Ortodoxe Făget 
(prof. Horvath Vioara), Co-
rala Școlii Generale Tomești 
(prof. Nicorici Zoe), Corul 
Bisericii Penticostale Făget 
(prof. Ispas Alin), Dubașii 
din Birchiș. Organizatorii 
eve nimentului au fost Primă-
ria orașului Făget, Consiliul 
Local Făget, Casa de Cultu-
ră, Consiliul Județean Timiș.

Obiceiuri de iarnă și  tradiții 
strămoșești la Făget

sorin leia comemorat la Făget 
La 18 decem-
brie 2012, la 
Liceul Teoretic 
„Traian Vuia” 
Făget, a fost 
c o m e m o r a t 
e rou l -mar t i r 
Sorin Leia, la 
23 de ani de 
la Revoluția 
din decembrie 
1989. Fost elev 
la școlile din 
Tomești, Margina și liceul din Făget, Sorin Leia a fost îm-
pușcat pe treptele catedralei în 18 decembrie 1989 pentru că 
atunci striga „Libertate!” și „Jos Ceaușescu!” și ridica deasupra 
capului un steag tricolor cu stema ce simboliza comunismul, 
decupată. Evenimentul a debutat cu o slujbă de pomenire a 
eroului martir, serviciu religios oficiat de protopopul de Faget, 
pr. Bujor Păcurar și de pr. Ioan Jurj. Corala de fete a liceului, 
condusă de prof. Adela Stoian, a interpretat cântece adecva-
te momentului. Personalitatea lui Sorin Leia a fost evocată de 
prof. dr. Dumitru Tomoni și de domnul Leia, tatăl eroului-
martir. La comemorarea eroului martir au mai participat prof. 
Marcel Avram, primarul orașului Făget, consilieri locali, care 
au și depus coroane de flori la placheta comemorativă din holul 
Liceului Teoretic „Traian Vuia”, alături de conducera liceului, 
profesori și elevi. Evenimentul este înscris pe Agenda culturală 
a Consiliului Local Făget și a fost realizat cu co-finanțare din 
partea Consiliului Județean Timiș.

Prof. dumitru Tomoni

Hotărâri ale Consiliului local Făget
În cadrul ședinței din data de 21 ianuarie 2013, aleșii locali au 
adoptat mai multe hotărâri de interes care vizează vânzări de 
terenuri, aprobarea listei de investiții a administrației locale pe 
2013 și altele. Hotărârile sunt următoarele: 

 � HCL privind aprobarea vânzării terenului din Colonia Mică, nr. 225 către dl. Bălu 
Ciprian cu un preț de 6.235 lei (fără TVA)

 � HCL prin care s-a decis vânzarea terenului în suprafață de 580 mp. situat în 
Făget, Colonia Mică, nr. 224 către dl. Bălu Adrian pentru suma de 6.235 lei (fără 
TVA)

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 580 mp., situat în Făget, Colonia 
Mică nr. 160 către d-na Margescu Adina-Luminița la prețul de 6.235 lei (fără 
TVA)

 � HCL care a vizat vânzarea unui teren din Colonia Mică nr.122, d-lui Vețan Caius 
la prețul de 6.235 lei (fără TVA)

 � HCL privind vânzarea terenului în suprafață de 739 mp, din Colonia Mică nr. 81, 
d-lui Bodea Adrian. Prețul de vânzare a fost stabilit prin raportul de evaluare- 
7.944 lei (fără TVA).

 � HCL prin care au fost aprobate proiectele de infrastructură și dezvoltare locală 
pe anul 2013

 � HCL privind aprobarea ,,Programului de investiții pe anul 2013 a SC Aquatim 
SA Timișoara”.

revelion la Făget 
Trecerea dintre ani a fost marcată în centrul Făgetului printr-
un spectaculos foc de artificii la care au asistat deopotrivă cei 
care au ales să petreacă Revelionul la localurile din zonă dar și 
mulți localnici. La miezul nopţii, participanţii au ieșit afară din 
restaurante  urându-și “La mulţi ani!”. Primăria Făget a oferit 
celor prezenți șampanie, primarul Marcel Avram ciocnind câte 
o cupă cu cei prezenți în centrul civic.
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”în anul trecut, am fost alături de dumneavoastră în multe 
ocazii. am petrecut împreună la zilele Făgetului, am vizi-
tat cu elevii locuri deosebite din țară, am ascultat sfaturile 
vârstnicilor la Balul Pensionarilor și i-am însoțit în excursii 
la mănăstiri din Țara Făgărașului și din zona Brașovului, 
am participat alături de dumneavoastră la Festivalul in-
ternaţional al răchiei și gastronomiei bănăţene. au fost și 
multe alte momente deosebite în care am fost împreună și 
de care ne vom aminti mereu cu plăcere. am fost onorat să 
fiu cu dumneavoastră la acest evenimente și pentru aceasta 
vă mulțumesc din toată inima!”

Primar,
Prof. Marcel avram

2012- împreună cu dumneavoastră

Împreună cu elevii făgețeni la Castelul Peleș. În 2012, ad mi
nis trația locală a sprijinit organizarea a două excursii pe ruta 
FăgetSibiuBrașov (cazare)Sinaia, Castelul Peleș. La acestea 
au participat circa 70 de elevi și diriginții acestora.

12 august Zilele orașului și Ruga Făgetului 2012
Am sărbătorit împreună la mijloc de august. Spectacol de autentic 
folclor bănățean, recitaluri ale unor cunoscuți și apreciați soliști, 
suite de dansuri populare, muzică folk și rock,  discotecă, multă, 
multă petrecere și voie bună toate acestea au avut loc la Zilele 
orașului și la tradiționala Rugă de Sfânta Marie Mare. 

14 octombrie – Balul Pensionarilor
Alături de peste 200 de pensionari făgețeni care au rememorat 
anii tinereții, sau simțit bine împreună timp de câteva ore. Cu
plurile făgețene, care au trăit alături, la bine și la greu, vreme de 
o jumătate de secol au primti diplome dar și suma de 300 de lei. 

26 octombrie  Festivalul internaţional al răchiei și gastronomiei 
bănăţene
Alături de sute de făgețeni și locuitori din comunele învecina
te, aflați la tradiționala piață de vineri. Ceaunele și cazanele cu 
tocănițe, iahnie ori gulaș au fost pregătite pentru toți cei care au 
dorit să deguste preparatele culinare. La întrecerea de țuică au 
fost prezenți concurenți din zona Făgetului dar și din Ungaria și 
Serbia. Pe scenă au urcat ansambluri folclorice și îndrăgiți soliști 
de muzică populară  care au susținut un spectacol preluat de către 
televiziunea Favorit.

Alături de pensionarii Făgetului. În 2012, au fost organizate nu 
mai puțin de 10 excursii pentru vârstnicii făgețeni. Peste 400 de 
pensionari din Făget și satele aparținătoare au vizitat mănăsti
rile Brâncoveanu și Sâmbăta de Sus dar și alte locașuri de cult din 
județele Sibiu și Brașov. 
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Căsătorii

Gura Marius daniel cu 
sereu ramona Gabriela

dărăban Mihai Vale-
riu cu ștefan Veronica 

nicoleta
abouzina abdelmakso-
ud cu Pop larisa raluca
elsharkawy Mostafa cu 
Pârvan alina nicoleta

Jucsor Carmi cu Ghen-
cian Claudia

ardelean Ciprian cu 
dobrean naomi roxana 
icobescu alin Florin cu 
Matei romina Cristina
Bilan Vasile cu drăgan 

Cosmina Veronica
Le urăm  

“Casă de Piatră”!

Naşteri 
Furdui Alin Florin
Costeanț Naomi

Zaharia Gabriela Tabita
Vasiloni Marian Nicușor
Medelean Leonardo Felix

Haragus Timotei
Cărăbaș Andreea

Popovici Alexandru
Grecu Tabita Alina

Medelean Maria Ștefania
Gavril David Nikolas
Mager Adina Estera 
Lera Ionuț Gabriel
Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
 

Gruescu Viorica
Ivan Ioan

Dobrota Gheorghe
Kocsis Elisaveta
Budasu Georgică

Marcu Ana
Rusu Pavel Marin

Cristea Maria
Soroiu Tudor

Todorescu Maria
Iovănescu Maria

Cernescu Dumitru
Zemniczki Nicolae
Gruescu Gheorghe

Anghel Victor
Otican Ana

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

investiții aquatim 
în Făget

Operatorul de apă - canal 
Aquatim și-a propus să con-
tinue și realizeze în acest an, 
din fonduri proprii, mai mul-
te investiții pe raza orașului 
Făget. Astfel, se va continua 
investiția în valoare de 30.000 
de lei denumită ,,Reabilitare 
branșamente apă și racorduri 
canal în orașul Făget’’. De ase-
menea, va fi demarat un nou 
proiect în valoare de 50.000 
de lei care vizează o serie de 
lucrări conexe pentru asigu-
rarea condițiilor de execuție 
la modernizarea sistemelor de 
alimentare cu apă și canalizare 
(devieri de rețele, eliberare de 
amplasamente, etc). 

dragobete- sărbătoarea dragostei la români
Pe 24 Februarie, ro-
mânii iubesc în stilul 
dulce românesc, în 
cel mai curat și mai 
intens mod. este ziua 
lui dragobete, numit 
și năvalnicul sau lo-
godnicul Păsărilor. 

superstiții de drago-
bete 
- dacă nu se ține într-
un anume an sărbă-
toarea de Dragobete, în anul acela tinerii nu se vor putea în-
drăgosti.
- dacă o fată sau un baiat nu vede de Dragobete nici un repre-
zentant al sexului opus, va avea un an lipsit de dragoste.
- dacă fata și băiatul care formează un cuplu nu se întâlnesc și nu 
se sărută în această zi, ei nu se vor mai iubi în anul ce urmează.
- cine ia parte la sărbătoarea de Dragobete va fi ferit de boli 
tot anul 
- în ziua de Dragobete se face mare curățenie în casă, pentru a 
avea un an îmbelșugat.
- dacă ploua de Dragobete, va fi o primăvară frumoasă.

Primăria și Consiliul Local Făget doresc tuturor cuplurilor 
făgețene ca fiecare zi a anului să fie ca cea de  Dragobete și să 
le aducă multă dragoste și fericire!

Pregătiri pentru 
retur

Flacăra Arsenal Făget a început antrenamentele la finele lunii 
ianuarie pe plan local. ”După o scurtă reacomodare cu efortul 
am avut câte o ședință de pregătire zilnică în care am pus ac-
cent pe pregătirea fizică dar și pe integrarea tinerilor fotbaliști 
din lot în angrenajul tehnico-tactic al echipei. Sâmbătă 26 ia-
nuarie am disputat un meci amical în compania echipei Bega 
Belinț. Scorul a fost egal 2-2, pentru Arsenal marcând Țofei 
și Nichita. Vom continua cu antrenamentele la stadionul din 
Făget. De asemenea, am mai perfectat jocuri amicale: cu LPS 
Banatul (echipa juniorilor mari), și cu Racovița, tur-retur” spu-
ne Adrian Brazovan, antrenorul făgețenilor. 

Medierea  
devine  

obligatorie
Începând din data de 1 februarie, 
cei care doresc să- şi soluţioneze 
conflictele în instanţă au obliga-
ţia de a trece întâi pe la mediator. 
În caz contrar, instanţa le respin-
ge cererea de judecată.
Medierea va fi folosită în cazul 
unor procese legate de reven-
dicări, divorţuri, încredințări de 
minori, plângeri penale sau litigii 
de muncă, care vor putea fi so-
luţionate departe de instanţa de 
judecată. Măsura este menită să 
scadă numărul de procese și să 
faciliteze rezolvarea conflictelor pe 
cale amiabilă. Dacă două persoane 
sunt în conflict și își caută drepta-
tea în instanţă trebuie să meargă 
la un mediator, înainte de a înce-
pe procesul. Acesta va încerca să-i 
convingă să ajungă la o înţelegere 
amiabilă și să evite judecata. Cel 
mai important este că în acest 
mod, oamenii nu vor mai pierde 
sute de lei pentru cheltuielile de 
judecată și pentru taxa de timbru. 
În urma ședinţei de mediere, cei 
care totuși vor să meargă în instan-
ţă, vor primi un process verbal de 
informare care va fi depus la in-
stanţă inaintea cererii de chemare 
în judecată. Fără certificatul prin 
care dovedesc încercarea de medi-
ere, instanţa nu va primi cererea de 
chemare în judecată.


