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Marcel AVRAM
Dragi făgețeni,
La mijloc de septembrie a început și noul 
an școlar. Pentru mine, ca primar, și pen-
tru Consiliul Local, problemele școlilor și 
grădinițelor sunt priorități. Îi asigur pe 
toți părinții, dascălii și copiii că, din par-
tea Primăriei și Consiliului Local Făget, va 
fi o disponibilitate totală pentru a sprijini 
orice acţiune care vizează educația copi-
ilor. Le do resc mult succes elevilor și das-
călilor în noul an școlar!  În altă ordine de 
idei, a fost redeschis Centrul educaţional 
„Patriarh Miron Cristea”. Mă bucur că pu-
tem susține acest centru, practic ”o a doua 
casă„ pentru 25 copii provenind din fami-
lii cu posibilități reduse. Pentru aceștia, 
așezământul este un loc al speranței unde 
sunt pregătiți pentru un viitor în societatea 
în care trăiesc. 

Editorial

Vasile SITA
Dragi locuitori,
Pentru că a început un nou an școlar aș 
dori să menţionez faptul că administraţia 
locală a asigurat mijloacele de transport 
necesare deplasării către și de la liceul din 
Făget, elevilor din satele aparţinătoare. 
Le doresc mult succes tuturor în noul an 
școlar! 
În altă ordine de idei, în privinţa lucrărilor 
edilitare, s-au montat borduri pe șoseaua 
naţională. În scurt timp se vor începe lucrările 
la piaţa agroalimentară. De asemenea, în pe-
rioada următoare va demara construcţia unui 
supermarket Penny care va fi amplasat între 
Primărie și Ocolul Silvic. Potrivit estimărilor 
constructorului acesta va fi gata cel mai pro-
babil la finele acestui an.

Editorial
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Un pod cu probleme
Pe podul de la 
Făget, care face 
legătura cu ju-
deţul Arad, pot 
trece, în urma 
unei expertize 
tehnice, vehicu-
le cu un gabarit 
de 23 de tone. 
Numai că pe 
acesta, așa cum 
au putut con-
stata făgețenii, 
treceau zilnic 
camioanele fir-
mei care realizează autostrada spre 
Deva având tonajul mult mai ridicat, 
de 40-50 de tone. Podul avea nevoie 
de reparații, de consolidare. Prima-
rul Marcel Avram a solicitat, în re-
petate rânduri, Consiliului Judeţean 
Timiș să fie lăsat să repare podul, 
însă responsabilii CJT i-au spus că 
se vor ocupa ei de această treabă și că 
vor repara obiectivul, prin Direcția 
județeană de drumuri și poduri. Ce 
a urmat? Probleme peste probleme...
Conform legislației, drumurile judeţe-
ne sunt gestionate în interiorul locali-
tăţilor de Consiliile Judeţene (CJ), cu 
excepţia oraşelor unde sunt gestionate 
de Consiliile Locale, aşa cum este şi 
cazul Făgetului. Cu toate acestea, Dru-
murile județene (DADJP) au comunicat în scris Primăriei Făget că podul este ges-
tionat de către forul administrativ județean, prin respectiva societate de drumuri şi 
poduri județene. Recent, DADPJ a considerat că dacă se scot nişte pavaje din pod, 
atunci se măreşte rezistenţa podului şi vor putea circula camioane chiar mai grele, de 
peste 40 de tone. Fără nici o autorizație, s-a săpat pentru a se găsi pavajele dar stu-
poare... Acestea nu existau ! Cu alte cuvinte, s-a lucrat degeaba ! În timpul lucrărilor 
s-a distrus şi stratul de răşină menit a întări podul. Apoi, cei care au lucrat la pod 
l-au părăsit pur şi simplu ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat ! Mai mult, DADJP a 
trimis o adresă edililor locali prin care transmite că de fapt... Primăria Făget se ocupă 
de pod! Ce mai ! ”Alba- neagra” cu podul dinspre Partea românească !

INTERVINE PRIMĂRIA FĂGET...
În fața acestor evidențe, primarul Marcel Avram a amendat cu suma de 20.000 de lei 
constructorul care a lucrat la pod cu acordul DADPJ şi a decis, aşa cum era firesc, ca 
de acum înainte de reabilitarea podului să se ocupe exclusiv administrația locală. Ce 
a urmat? În urma unei expertize a Consiliului Județean Timiş, specialistul în dome-
niu a instituției administrației județene a ajuns la concluzia, inserată în raportul de 
expertiză, a admiterii unei sarcini de 11,5 tone/osie. ”Consiliul Local Făget a încheiat 
un protocol cu firma Sallini Impregilo (care lucrează la autostradă). Acordul prevede 
că, timp de 55 de zile, până la finalizarea lucrărilor de reparații la pod, să se permită 
circulația camioanelor firmei de la autostradă, cu condiția respectării tonajului şi a 
ritmicității trecerii vehiculelor pe pod. Totodată, firma Sallini Impregilo s-a obligat 
să asfalteze circa un kilometru din strada Calea Bichigiului precum şi drumurile care 
leagă Temereştiul de Făget şi să susțină administrația locală la finalizarea lucrărilor 
de reabilitare completă a podului„ spune primarul Marcel Avram. 
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DIN RESPECT 
PENTRU 
VÂRSTNICII 
FĂGEȚENI
Devine tradiție ca Primă-
ria şi Consiliul Local Fă-
get să îşi arate respectul 
şi aprecierea pentru vârst-
nicii din Făget. Astfel, 
duminică 18 octombrie 
2015, de la ora 17, la re-
staurantul ”La Sandu” va 
fi organizat tradiționalul 
Bal al Pensionarilor, în ca-
drul Manifestării culturale 
“Anotimpul înțelepciunii. 
Ziua vârstei a treia, ediția 
a VII-a”. Cu acest prilej 
vor fi premiate familiile 
care anul acesta împlinesc 
50 de ani de căsnicie. Cei 
prezenţi vor avea parte de 
un program artistic deose-
bit şi de multe surprize.

În cadrul ședinţelor din lunile august și sep-
tembrie ale CL Făget au fost adoptate mai 
multe hotărâri de interes pentru întreaga 
comunitate. Acestea sunt următoarele:

 � HCL privind trecerea unor imobile din 
domeniul public al Oraşului Făget în do-
meniul public al Judeţului Timiş şi admi-
nistrarea Consiliului Judeţean Timiş. Este 
vorba de imobilele (terenurile) situate în 
oraşul Faget, str. V. Feneşiu, nr.2 pe care se 
va construi obiectivul ,,Stație de pompieri 
Făget’’.

 � HCL de modificare a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 71 din data de 5 august 2015

 � HCL privind prelungirea cu un an a con-
tractelor de închiriere pentru apartamen-
tele situate în blocurile de locuinţe de pe 
C.Lugojului, nr. 80, Drumul Gladnei nr.1 
şi str. Stadionului nr.1.

 � HCL prin care s-a aprobat organigrama şi 
statul de funcţii al aparatului de specialitate 

al primarului şi serviciilor publice înfiinţate 
prin hotărâri ale consiliului local

 � HCL privind rectificarea/dezmembra-
rea  terenului cu nr. top 402619 Făget, si-
tuat pe str. V. Feneşiu nr. 2 de la 996 mp la 
1.088 mp.

 � HCL prin care s-a decis închirierea pe un 
an, prin licitaţie, a suprafeţei de 25 mp te-
ren situat în Făget, str. Traian Vuia, în ve-
derea amplasării unei rulote de tip comer-
cial pentru activităţi economice cu caracter 
temporar.

 � HCL privind acordarea titlului de ,,Cetă-
ţean de onoare al oraşului Făget’’ domnului 
Radu Parachivescu

 � HCL de constatare a apartenenţei la do-
meniul privat al oraşului Făget a unui teren 
în suprafaţă de 2.432 mp. Terenul este si-
tuat în localitatea Colonia Mică pe acesta 
fiind amplasat cimitirul Biseiricii Penticos-
tale ,,Efrata’’ Făget.

Hotărâri ale Consiliului Local Făget

Lucrări edilitare în Făget 
Pe parcursul lunii septembrie edilii locali au continuat sau demarat o serie de lucrări edilitar- 
gospodărești de interes pentru toți locuitorii. În cele ce urmează vă prezentăm câteva dintre 
acestea.

CONTINUĂ ASFALTAREA  
DRUMULUI FĂGET- JUPÂNEȘTI 

Primăria Făget continuă lucrările la 
drumul DC 113, care leagă orașul 
Făget de satul aparţi nător Jupânești. 
Reabilitarea face parte dintr-un pro-
iect PNDL, rea lizat de Primăria ora-
șului Făget și Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administraţiei Publice, 
drumul Făget-Jupânești având o 

lungime de 11 km și asfaltarea lui 
integrală fiind cuprinsă în acest pro-
iect. “Am primit recent din partea 
Guvernului suma de 2,5 miliarde 
de lei vechi pentru lucrările la acest 
drum. Din valoarea totală de 28 de 
miliarde de lei vechi alocată pentru 
acest proiect am primit 6,5 miliarde 
de lei vechi la care se adaugă suma de 
2,5 miliarde de lei. Sunt convins că, 
până la finele anului, drumul Făget-

Jupânești va fi asfaltat în întregime”, 
spune primarul orașului Făget, prof. 
Marcel Avram.

S-AU MONTAT BORDURI PE 
CALEA LUGOJULUI

Pe Calea Lugojului s-a dat jos gardul 
viu, s-au montat borduri și urmează 
să se amenajeze rondouri de flori. 
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Se apropie sezonul rece,  perioadă în 
care majoritatea incendiilor ce se pro-
duc la gospodăriile populației sunt ca-
uzate de sistemele de încălzire ex-
ploatate fără respectarea normelor de 
prevenire a incendiilor. Având în vede-
re că temperaturile pe timpul nopţii în-
cep să scadă, se recomandă cetăţenilor 
care utilizează la încălzirea locuinţelor 
sobe sau aparate ori mijloace electrice 
de încălzire, să ia următoarele măsuri 
specifice de prevenire a incendiilor de 
locuinţe:

 � asiguraţi verificarea, curăţarea şi repa-
rarea, dacă este cazul, a coşurilor de 
fum de către o persoană specializată;

 � nu folosiţi decât materialul combusti-
bil pentru care a fost destinată soba şi 
evitaţi supraîncărcarea acesteia;

 � nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
 � aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, 
în dreptul uşiţei;

 � nu aşezaţi în apropierea sobei sau pe 
aceasta materiale combustibile;

 � stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa;

 � nu adormiţi niciodată cu soba aprinsă;
 � verificaţi integritatea aparatelor şi 

mijloacelor de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţi-vă altele noi;

 � nu aşezaţi aparatele de încălzire elec-
trice în apropierea materialelor com-
bustibile;

 � nu  aşezaţi materiale combustibile pe 
mijloacele de încălzire electrice;

 � 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.

POMPIERII DE LA SVSU FĂGET RECOMANDĂ

Recepţie finală la lucrările  
de la Biserica de lemn din Băteşti

Biserica de lemn ,,Cuvioasa Paraschiva’’ este 
amplasată în zona centrală a satului Bătești, 
la 2 km, în partea de est a orașului Făget, pe 
valea râului Vadana. Biserica este inclusă în 
Lista Monumentelor Istorice la poz. 154 și are 
codul TM-11m-A-06179, fiind de categorie A 
( interes naţional).
Institutul Naţional al Patrimoniului finanţează 
în anul 2011 un proiect de Studiu Geotehnic, 
intitulat – Consolidare şi restaurare – Biserica 
de lemn ,,Cuvioasa Paraschiva’’, sat Băteşti, oraş 
Făget, jud. Timiş. Acest proiect a fost întocmit 
de S.C. RESCON S.R.L BACĂU, arhitect 
Maria Moldovanu. În urma obţinerii autorizaţi-
ilor legale, inclusiv a Autorizaţiei de Construire 
nr. 24/27.06.2012 eliberată de Primăria oraşului 
Făget, jud. Timiş, se emite ordin pentru execuţia 
şi finalizarea lucrărilor de conservare şi restau-
rare a Bisericii de lemn. Acest ordin a fost emis 
de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, prin Institutul Naţional al Patrimo-
niului, la data de 13.08.2012, către S.C. RUS-
TIC CONSTRUCT S.R.L, din Baia Mare, 
jud. M.M, care în urma participării la licitaţia 
organizată a câştigat lucrarea.
În data de 01.10.2012 încep lucrările la biserică: se realizează acoperiş provizoriu, împământare şi structura pichetului P.S.I. Din 
lipsa fondurilor financiare lucrările stagnează până în data de 16.10.2014, când se realizează următoarele lucrări: structura şar-
pantă, structura turn şi coif, învelitoare sită. Cu ajutorul Tatălui Ceresc, lucrările reîncep în data de 07.04.2015 acestea continuând 
până la finalizare. Valoare investiţiei suportată de Institutul Naţional al Patrimoniului, cu renovarea şi consolidarea – Bisericii 
de lemn, din Băteşti este de 539.787,14 lei. În data de 28.09.2015, ora 14:00, s-a întrunit comisia de recepţie, pentru a întocmi 
Procesul-Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. Din această comisie au făcut parte membrii din partea Institutului Naţional al 
Patrimoniului, Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş, Inspectoratului Judeţean în Construcţii Timiş,Inspectoratului de Stat în 
Construcţii, Arhiepescopiei Timişoarei, primarul oraşului Făget, prof. Marcel Avram, protopopul Bujor Păcurar şi preotul paroh 
Valentin Murar de la parohia Băteşti.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru ajutorul acordat în realizarea acestui proiect şi ducerea lui la bun sfârşit. Mulţumim Arhiepi-
scopiei Timişoarei, îndeosebi I.P.S. Ioan Selejan pentru sprijinul acordat, pentru vorbele de duh rostite constructorilor în timpul 
vizitei pe şantier. Mulţumim părintelui protopop Bujor Păcurar care a fost şi este cu sufletul aproape de această biserică. Nu în 
ultimul rând dorim să mulţumim conducerii Primăriei oraşului Făget, care a venit în sprijinul nostru ori de câte ori a fost nevoie 
în realizarea acestui proiect de renovare şi consolidare a Bisericii de lemn ,,Cuvioasa Paraschiva”.

preot Valentin Murar
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Căsătorii
Moldovan Dumitru cu Coşercar 

Cornelia
Lerinţ Ovidiu Adrian cu Popa Emilia 

Daniela
Miheţ Daniel Ciprian cu Gherghina 

Ramona laura
Mărcuşan Daniel cu Tofeni Anuţa 

Mariana
Lăpugean Emanuel Zaharia cu Ignat 

Carmina Ruana
Mureşan Radu cu Oprea Florina

Ispas Cristian Gheorghe cu Lascu Ligia
Szombat Iosif cu Budeanu Alcora 

Diana
Leia Florin Ionel cu Varga Luiza Karla
Marconescu Ionel Adrian cu Nicoară 

Anca Maria Simona
Răchiţan Nicolae Valentin cu Surdu 

Florina Elena
Tuda Lazăr Gabriel cu Simion Romina 

Adriana
Căliman Flavius Nicu cu Blaj Ramona 

Alina
Stănici Darius cu Neagu Andreea

Chică Roş Bogdan Adrian cu Nasalciuc 
Gabriela 

Păscotescu Eugen Fineas cu Bălu 
Evelina Lorena

Pop Valentin cu Tătaru Ana Domnica
Oprean Dorinel cu Popescu Bianca 

Maria
Cioroagă Dariu cu Tamaş Eunice 

Miriam
Pricope Constantin Alexandru cu 

Ghiniţă Oana Larisa
Boldea Beniamin cu Pituţ Cornelia
Drăghici Ovidiu Petrică cu Boldea 

Loredana Otilia
Papuc Daniel Andrei cu Hodobaş 

Naomi Daniela
Paveloni Remus Ioan cu Dumitraşcu 

Laura
Cojocariu Gheorghe cu Cernat Lucia

Le urăm  “Casă de Piatră”!

Naşteri 
Pop Lucas Petrişor

Ion Iosefina Noriana
Drugă Carola Jessika

Drugă William
Azgur Elisei

Ciorega Andrei Emanuel
Cugerean Gabriel Enoh
Tudorescu Sara Florina

Dobrea Alexandru Constantino
Tomoni Rareş Bogdan

Cozma Nadia Ana
Balint Alin Alexandru
Horincar Lidia Alina
Timofte Sofia Ioana

Să crească mari şi 
sănătoși!  

Felicitări părinţilor!

Decese

Lungu Petru
Luczo Margareta
Gherban Mircea

Mateiciuc Volosciuc Vladimir
Barbă Trifu

Lăutaş Samfira
Sălăşan Viorica

Carpa Motra
Capotescu Maria 
Pădurean Aurel
Nicorescu Maria
Milostean Petru

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Incursiune în  
istoria Făgetului

Motto:
“Muzeul e arsenalul cel Mai pu-
ternic cu care un popor își apără 
originea, identitatea și tot ce a 
Moștenit de la străbuni.”
(iosif sterca-șuluțiu)

De la mijloc de august făgeţenii, 
și nu numai ei, au ocazia să afle 
crâmpeie din istoria orașului, de la 
înfiinţare până la sfârșitul perioa-
dei comuniste. Graţie strădaniilor 
profesorului dr. Dumitru Tomoni, 
președintele filialei lugojene a 
Societăţii de Ştiinţe Istorice din 
România, Muzeul de istorie și arheologie din Făget are o ex-
poziţie permanentă de istorie și arhologie dedicată tuturor 
celor care vor să-i treacă pragul.
“ Expoziţia conţine şi documente legate de evoluţia Făgetului. 
În primul rând m-aş referi la placheta imperială din 1787, ofe-
rită de Iosif al II-lea, prin care se conferă Făgetului dreptul de a 
organiza opt târguri anuale. Documentul este de o semnificaţie 
deosebită pentru oraş întrucât din acel moment Făgetul se im-
pune ca cea mai importantă localitate a zonei, asta în condiţiile 
în care a fost atestat destul de târziu, la 1548, comparativ cu 
alte sate din zonă atestate cu mai mult de 150 de ani înainte” 
spune prof. dr. Dumitru Tomoni. În cadrul expoziţiei se pot 
vedea o serie de obiecte găsite în cetatea făgeţeană restaurate cu 
multă pasiune şi răbdare. Este vorba de archebuze din secolul 
XVI sau monede din secolele XVI-XVIII. De asemenea, vizi-
tatorii pot afla inedite aspecte ale vieţii economice, culturale şi 
sociale care şi-au desfăşurat activitatea în secolele XIX – XX, 
până la venirea regimului comunist. În vara acestui an s-a ame-
najat expoziția ”Zona Făgetului în timpul regimului comunist”, 
expoziție cofinanțată de CJ Timiş prin agenda culturală 2015. 

făgetul  
de odinioară,  
văzut de străini

În cadrul expoziției 
de bază a Muzeului 
de istorie și etnogra-
fie Făget se pot vedea 
referiri despre Făget 
venite din partea ce-
lor care au călătorit 
pe aceste meleaguri. 
“Făgetul este un târg 
frumos cu piață. Un ca-
nal îl împarte în două... 
Apele dealurilor din 
regiunea Lipovei curg 
în acest măreț canal 
pe care se transportă 
multe lemne care plu-
tesc până la Timișoara. 
Făgetul are circa 200 
case românești, cu 
două biserici și peste 
30 case germane cu 
o biserică mică, dar 
curată, servită de că-
lugări minoriți din 
Lugoj. Aici e și vama 
pentru Transilvania și 
Ungaria. Hanul e unul 
dintre cele mai bune și 
este roprietatea con-
tesei de Soro. Se găsesc 
camere bune pentru 
călători și grajduri 
pentru cai, însă prețul 
e scump.” (Domenico 
Sestini)


