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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni, 
Am fost alături de vârstnicii din orașul 
nostru la cea de-a cincea ediție a sărbătorii 
dedicată lor. Pensionarii Făgetului pot oferi 
fiecăruia dintre noi lecții de viață, de curaj, 
de demnitate, de atașament față de valori 
și principii. Experiența lor în diferite și va-
riate domenii este deosebit de utilă unei 
administrații publice. Ca edil le-am ascul-
tat mereu sfaturile și sugestiile: fie când ne 
întâlneam pe stradă sau la diverse  eveni-
mente. Îi asigur că, și pe viitor, voi ține cont 
de opiniile lor privind dezvoltarea orașului 
pentru că acestea sunt venite din sufletul 
unor oameni sinceri, înțelepți și gospodari. 

Editorial

Vasile SitA
Dragi locuitori,
S-a finalizat construcţia pasajului pietonal 
care va face legătura între cimitirul catolic, 
blocul ANL și strada Calea Lugojului. De 
asemenea, pentru făgeţenii din zonă (in-
clusiv locatarii blocului ANL de la nr. 82) 
care merg la cumpărături se va realiza și 
o traversare pentru pietoni pe drumul ju-
deţean. În altă ordine de idei, chiar dacă, 
cel puţin calendaristic, mai este până 
la venirea iernii administraţia locală s-a 
pregătit pentru sezonul rece: utilajele de 
deszăpezire au fost deja verificate și s-a 
asigurat necesarul de lemne pentru școli 
și primărie.
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Şi în acest an, primarul Marcel Avram, 
Primăria și Consiliul Lo cal Făget au 
ținut să își ara te respectul și aprecierea 
pentru vârstnicii din Făget. Astfel, pe 
data de 20 octombrie, de la ora 17, pes-
te 200  de pensionari făgețeni au fost 
prezenţi la restaurantul ”La Sandu” 
pentru a participa la ediţia din acest an 
a Balului pensionarilor. Evenimentul 
a avut loc în cadrul manifestării din 
agenda culturală a orașului- “Anotim-
pul înțelepciunii. Ziua vârstei a treia, 
ediția a V-a”.
Devine tradiţie ca la Făget, în luna oc-
tombrie, pensionarii făgeţeni să se în-
tâlnească şi să petreacă, alături de edilii 
locali, la o manifestare de suflet, aşa cum 

este Balul pensionarilor. La fel ca în edi-
ţiile precedente, primarul Marcel Avram 
a premiat cuplurile care au împlinit ju-
mătate de secol de căsnicie. Astfel, 12 
perechi de pensionari au primit diplome 
dar şi suma de 300 de lei. “Este o onoare 
pentru mine să fiu astăzi, aici, alături de 
dumneavoastră. Noi, cei din administra-
ţia locală vă datorăm tot respectul pen-
tru tot ceea ce aţi făcut pentru dezvolta-
rea acestui oraş. Sper să vă simţiţi bine şi 
să uitaţi, pentru câteva ore, de multele şi 
diversele, proble me cu care vă confrun-
taţi în viața de zi cu zi” le-a transmis ce-
lor prezenţi edilul şef al oraşului. 

(continuare în pagina 2)
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(urmare din pagina 1)
De pe mese nu a lipsit nimic 
iar ringul de dans s-a umplut, 
încet- încet, de perechi, ve-
nerabilii pensionari făgeţeni 
dovedind că ştiu să se distre-
ze. La eveniment a fost pre-
zent şi consilierul judeţean 
Tiberiu Lelescu, un adevărat 
prieten al făgeţenilor şi cel 
care a organizat prima ediţie 
a acestei manifestări.

Au FoSt PrEMiAţi 
PENtru 50 dE ANi dE 

CăSNiCiE

Boldea Axente şi Ofelia (Te-
mereşti)
Barbos Petru şi Maria (Bră-

neşti)
Capotescu Gligor şi Iustina 
(Brăneşti)
Dănilă Mircea şi Elisaveta 
( Jupâneşti)
Mateşan Vasile şi Veronica- 
Lucia (Făget)
Costa Ioan şi Mărioara (Fă-
get)
Miclăescu Cornel şi Elena 
(Bichigi)
Boldea Laurenţiu şi Ana (Bi-
chigi)
Vizitiu Vasile şi Ana (Făget)
Medve Ştefan şi Mariana 
(Făget)
Bocşeri Roman şi Mărioara 
(Făget)
Tomoni Aurel şi Aurelia (Bi-
chigi)

Se diStribuie  
ajutoarele  
alimentare
Categoriile de persoane care beneficiază de 
ajutoare alimentare, sunt următoarele: şo-
merii indemnizați sau neindemnizați, potrivit 
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj; pensionarii siste-
mului public de pensii ale căror drepturi se 
află sub 400 lei/lună; persoanele cu handicap 
grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţio-
nalizate; beneficiarii de ajutor social, acordat 
in baza Legii nr. 416/2001, privind venitul mi-
nim garantat. În oraşul Făget beneficiază de 
aceste ajutoare un număr de 386 pensionari, 
214 persoane cu handicap, 84 de şomeri şi 43 
de persoane asistate social. Se vor distribui 
următoarele produse alimentare: făină, mălai, 
paste făinoase, roşii în bulion, ulei, zacuscă, 
conserve de carne, miere, zahăr. 

Ce aCte trebuieSC?
Beneficiarii au obligaţia de a se prezenta la primirea 
alimentelor cu următoarele documente:
Pentru cei cu ajutor social: 
- copie BI/CI
Pentru şomeri:
- copie BI/CI, cupon șomaj, copie carnet de șomer 
vizat la zi, la data distribuirii produ selor.
Pentru pensionari:
- copie BI/CI, cuponul de pensie 
Persoanele cu handicap:
copie BI/CI, cupon îndemnizație pentru persoane 
cu handicap, copie certificat în cadrare persoane cu 
handicap
Listele cu beneficiarii pro gramului PEAD 2013 vor fi 
afișate la Primăria Făget. Alimentele de vor distribui 
începând cu luna noiembrie. Relații suplimen tare se 
pot afla de la biroul de asistență socială din cadrul 
primăriei Făget.

Ce Se Primește și Cât?

Pensionari
Făină- 16 kg; Mălai- nouă kg.; Paste- un kg.; Ulei- 
șase sticle; Roșii în suc: un tub; Zacuscă- două tuburi; 
Conservă din carne de porc- patru conserve; Miere- 
un borcan (0,250 kg.); Zahăr- trei kg. 

Persoane cu handicap
Făină- 17 kg; Mălai- nouă kg.; Paste- 0,500 kg.; Ulei- 
cinci sticle; Roșii în suc: două tuburi; Zacuscă- două 
tuburi; Conservă din carne de porc- patru conserve; 
Miere- un borcan (0,250 kg.); Zahăr- trei kg. 

Social
Făină- 16 kg; Mălai- nouă kg.; Paste- un kg.; Ulei- 
șase sticle; Roșii în suc: două tuburi; Zacuscă- două 
tuburi; Conservă din carne de porc- trei conserve; 
Miere- două borcane (0,500 kg.); Zahăr- trei kg. 

șomeri
Făină- 17 kg; Mălai- nouă kg.; Paste- 0,500 kg.; Ulei- 
șase sticle; Roșii în suc propriu: trei tuburi; Zacuscă- 
două tuburi; Conservă din carne de porc- trei conser-
ve; Miere- două borcane (0,500 kg.); Zahăr- două kg. 

Prieteni francezi 
la Făget

Un grup de şase elevi francezi de la Maison Familiale 
d’Agencourt însoțiți de profesoarele Sabine Bazenet şi Marie-
Noelle Lopez, împreună cu un mai vechi prieten al oraşului 
nostru, Daniel Paulin, au vizitat Făgetul, în cadrul unui parte-
neriat cu Liceul Teoretic “Traian Vuia”. Şi anul acesta au popo-
sit, joi, 31 octombrie, pentru o oră la Primăria oraşului Făget, 
la invitația domnului primar, prof. Marcel Avram. În cadrul 
discuției amicale s-au rememorat legăturile vechi şi acțiunile 
comune realizate de Asociația de prietenie româno-franceză 
Făget- Belleneuve, vizitele românilor în Franța şi ale francezi-
lor în România, schițându-se totodată planuri de continuare a 
relațiilor de prietenie. În acest sens, domnul Marcel Avram a 
primit cu bucurie invitația domnului director Jean-Claude 
Alexandre de a vizita instituția de învățământ Maison Fa-
miliale Rourale, pe care o conduce la Agencourt, şi, la rândul 
său,  domnul primar le-a adresat prietenilor francezi invitația 
de a participa anul viitor, de Ruga făgețeană, la manifestările 
prilejuite de aniversarea a 20 de ani a oraşului Făget.

Prof. Mihaela Popovici
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În ședinţa din luna octombrie 
aleșii locali făgeţeni au adoptat o 
serie de hotărâri de interes pen-
tru comunitate. Acestea sunt ur-
mătoarele:

 � HCL privind schimbarea categoriei 
de folosinţă a terenului situat în intra-
vilanul localităţii Colonia Mică, aflat 
în proprietatea privată a oraşului Fă-
get, în suprafaţă de 125.393 mp, în-
scris în CF 400589, nr. Cad. 400589. 
Conform acestei hotărâri se schimbă 
categoria de folosinţă din ,,păşune’’ în 
,,teren arabil’’. 

 � HCL privind aprobarea stabilirii şi 
intabulării în favoarea oraşului Făget 
şi în administrarea Consiliului local al 
oraşului Făget a terenului în suprafa-
ţă de 0,04 ha identificat sub nr. top 

A2188/2 localizat ca rezervă la apli-
carea legilor proprietăţii.

 � HCL privind acordarea unui mandat 
special împuternicitului Consiliului 
local al oraşului Făget în Aduna-
rea Generală ordinară a Asociaţilor  
(AGA) a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 
În baza acestei decizii a consilierilor 
locali, prof. Marcel Avram, primarul 
oraşului Făget, a fost mandatat ca, în 
Adunarea Generală ordinară a asoci-
aţiei de apă canal, să aprobe intrarea 
în Asociație a următoarelor comune: 
Remetea Mare, Becicherecu Mic, 
Belinţ, Giarmata, Jebel, Lenauhe-
im, Teremia Mare, Găvojdia, Otelec, 
Boldur, Ohaba Lungă, Darova, Secaş, 
Livezile şi Biled şi ieşirea din Asocia-
ţie a comunelor Bethausen şi Cricio-
va.

Subvenții de 
la APiA
Fermierii români au în-
ceput să primească de la 
APIA avansul de 50% 
din plățile pe suprafață 
acordate din bani euro-
peni, respectiv 61 euro/
hectar. Până în luna martie 
2014, vor fi virați toţi ba-
nii pe suprafaţă, diferența 
de până la 160 de euro pe 
hectar urmând a fi  plătită 
după data de 1 decembrie 
2013. Plăţile directe pe su-
prafaţă din bani europeni 
(SAPS) pentru 2013 sunt 
de 139 euro/ha, la care se 
aplică o scădere din cau-
za suprafeţei de plată mai 
mari decât cea negociată 
cu UE. La această sumă 
se adaugă 21 euro/ha din 
bugetul naţional.

Hotărâri ale Consiliului Local Făget

Acordarea ajutoarelor 
de încălzire
Începând din data de 28.10.2013 se pot depune 
la Biroul de asistență socială din cadrul Primă-
riei Făget actele pentru încălzirea locuinței cu 
lemne şi energie termică pentru perioada no-
iembrie 2013- martie 2014. Beneficiază de aju-
tor de încălzirea locuinței familiile şi persoanele 
singure ale căror venituri nete lunare pe mem-
bru de familie sunt mai mici de 615 lei.
CE ACtE SuNt NECESArE?

 � cerere şi declarație pe proprie răspundere
 � adeverință taxe şi impozite
 � adeverință registru agricol
 � C.I./B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani
 � certificat de căsătorie/deces, hotărâre jude-
cătorească (la divorț) 

 � act proprietate/contract închiriere/comodat
 � adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă), 
cupon pensie/şomaj/alocație/indem nizație

 � adeverință de venit DGFP pentru venituri-
le din activități independente

 � adeverință instituție de învățământ în cazul 
burselor pentru elevi şi studenți, cu excepția 
burselor de studiu, sociale şi ”bani de liceu”

Nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea 
locuinței persoanele care dețin:

 � clădiri sau alte spații locative în afara 
locuinței de domiciliu

 � utilaje agricole: tractor, combină autopro-
pulsată

 � utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujbă
 � mijloace de trasnport: autoturisme care de-
pă şesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocami-
oane, microbuze

 � depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
 � suprafețe de teren, animale şi păsări a căror 
valoare netă de producție anuală depăşeşte 
suma de 1.000 de euro pentru persoana 
singură, respectiv suma de 2.500 euro pen-
tru familie

PomPierii  
reComandă 

Se apropie sezonul rece,  perioadă 
în care majoritatea incendiilor ce se 
produc la gospodăriile populației 
sunt cauzate de sistemele de încălzire 
exploatate fără respectarea normelor 
de prevenire a incendiilor. Având în 
vedere că temperaturile pe timpul 
nopţii încep să scadă, se recomandă 
cetăţenilor care utilizează la încălzirea 

locuinţelor sobe sau aparate ori mij-
loace electrice de încălzire, să ia urmă-
toarele măsuri specifice de prevenire a 
incendiilor de locuinţe:

- asiguraţi verificarea, curăţarea și re-
pararea, dacă este cazul, a coșurilor de 
fum de către o persoană specializată;
- nu folosiţi decât materialul combus-
tibil pentru care a fost destinată soba 
și evitaţi supraîncărcarea acesteia;
- nu folosiţi soba decât cu ușiţa închisă;
- așezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, 

în dreptul ușiţei;
- nu așezaţi în apropierea sobei sau pe 
aceasta materiale combustibile;
- stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa;
- nu adormiţi niciodată cu soba aprin-
să;
- decuplaţi aparatele de încălzire elec-
trice înainte de a părăsi locuinţa sau de 
a adormi.
- nu lăsaţi niciodată copiii nesuprave-
gheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de 
încălzire electrice în funcţiune.
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Căsătorii
Doruş Adrian Ovidiu cu Tudorescu 

Adriana Loredana
Timofte Giovani Alin cu Cojocaru 

Mihaiela Corina
Berbeca Marius Ovidiu cu Tămaş 

Mihaiela Monica
Măda Ciprian Nicuşor cu Stoica 

Mirela Silvia
Budescu Andrei Cristian cu  

Trandafir Daniela
Petrean Gabriel cu Bodea Adela 

Emanuela 
Menacher Herbert Alois cu Bobariu 

Florica Nicoleta

Le urăm  
“Casă de Piatră”!

Naşteri 
Hopota Daria

Dumitraşcu Nicoleta Mariana
Şindea Alexandra Georgiana

Solcanu Claudiu Răzvan
Vasiescu Păsărică Ana Maria

Să crească mari şi 
sănătoși! Felicitări 

părinţilor!

Decese
Ţuchendrea Ana

Zureac Ionel

Avramescu Petru

Popa Partenie

Capotescu Viorica

Popovici Ioan

Vecea Ana

Chiricescu Viorica

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Urez tuturor făgețenilor care 
poar tă numele Dumitru, Du-
mitra, Gavril, Gavriil, Gabriel, 

Gabriela, Mihaela, Mihai, 
Mihail un sincer “La mulți ani!” 

Primar 
Prof. Marcel Avram

Audit energetic
Certi�cat energetic

Imagini termoviziune

0747 095 260

w w w . c e r t i � c a t e n e r g e t i c t i m i s . r o

după înfrângerea la scor în faţa Pro-
gresului Gătaia, Arsenal Flacăra Făget 
a reușit, în faţa propriilor suporteri, o 
victorie muncită în faţa CFr-ului din 
timișoara. 

Meciul, contând pentru etapa a XI-a, a în-
ceput prin dominarea oaspeţilor care au şi 
înscris în minutul 15. Elevii antrenorului 
Brazovan şi-au revenit, au început să “lege” 
jocul şi au reuşit victoria prin Ţofei- min.70 
( după ce gooalkere-ul ”leoparzilor” a respins 
în prima fază şutul acestuia din lovitură de la 
11 metri) şi Ursulescu, în ultimul minut de 
joc.  Arsenal Flacăra Făget a intrat pe teren 
cu următorul “11”: Ulmet – Stănilă, Căliman, 
Moroaică, Benescu, Ionescu, Mihai, Nechita, 
Ţofei, Oprea, Neagu. Au mai jucat: Brazovan, 
Magheţ, Ursulescu şi Jivan.  Etapa a XII- a 
programat o deplasare la Orţişoara, de unde 
făgeţenii s-au întors victorioşi. A fost Cocoşul 
Orţişoara – Arsenal Flacăra Făget 2-3 (0-2, 
la pauză).  Jucătorii de la Arsenal au început 
meciul în forţă: Oprea a marcat pe la mijlocul 
primei reprize, apoi după câteva minute Căli-
man a ridicat scorul la 2-0 pentru ca Bârză să 
marcheze pentru 3-0. Gazdele nu s-au lăsat 
şi au preluat iniţiativa pe fondul unei relaxări 
premature a făgețenilor şi astfel au venit şi 
cele două goluri ale orțişorenilor. Dar totul e 

bine când se termină cu.. victorie în deplasare 
(a treia din acest tur!). Arsenal Flacăra Făget: 
Ulmet – Stănilă , Moroiacă, Căliman, Răzvan 
Benescu, Bârză, Brazovan, Mihali, Ţofei, 
Nastor, Oprea. Au mai jucat Manzur, Ursules-
cu, Vasiloiu, Jivan şi Ionescu. Runda a XIII-a 
a programat la Făget meciul Arsenal Flacăra 
Făget- Progresul Racoviţa. Făgeţenii au intrat 
pe teren în următoarea componenţă:Ulmet – 
Magheţ, Căliman, Moroaică, Stănilă, Ţofei, 
Brazovan, Bîrză, Mihali, Jivan, Oprea. Au mai 
jucat Herişanu, Ionescu şi Ursulescu. Gazdele 
s-au impus la limită (1-0) prin golul funda-
şului central Moroaică, dintr-o lovitură libe-
ră de la 18 metri. Victoria a fost cu atât mai 
preţioasă cu cât făgeţenii au jucat mai bine de 
o repriză în 10 oameni ca urmare a elimării 
în minutul 40 a atacantului Oprea. În etapa 
următoare, făgețenii s-au deplasat în oraşul de 
pe Aranca, pentru a susține meciul cu Unirea 
Sânnicolau Mare. Gazdele au fost net supe-
rioare şi au câştigat cu scorul de 6-1, pentru 
Arsenal marcând Brazovan. Runda a XV-a 
a consemnat meciul, disputat în faţa propri-
ilor suporteri, cu Real Dragşina. După timpul 
regulamentar de joc, Arsenal s-a impus cu 
scorul de 4-0 (au marcat Jivan- de trei ori! şi 
Mihali). Astfel, după runda a XV-a, Arsenal 
Flacăra Făget se află pe locul 6 în clasamentul 
Ligii a IV-a Timiş. 

duPă EtAPA A XV-A,

Arsenal Flacăra Făget  
este pe locul 6!


