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Dragi făgețeni,
Vârtsnicii din orașul nostru merită toată apre-
cierea din partea generațiilor mai tinere. Noi, 
cei din administrația locală, am avut ocazia să 
ne arătăm respectul și prețuirea pentru munca 
și truda lor de-o viață. La mijloc de septem-
brie, am ținut să o felicităm pe d-na Ciutina 
Marișca- Simbronia la aniversarea vârstei de 
100 de ani. A fost o sărbătoare emoționantă 
iar ca primar sunt mândru că avem în comu-
nitate locuitori care împlinesc un centenar de 
viață. În octombrie, am fost alături de vârstnici 
la tradiționalul bal al pensionarilor, ajuns la 
cea de-a noua ediție. A fost un eveniment de-
osebit la care am fost onorat că am participat. 
Le doresc tuturor vârstnicilor făgețeni multă 
sănătate, viață lungă și să se bucure de copii 
și de nepoți!

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Dragi locuitori, 
Primăria Făget se preocupă de îngrijirea 
spațiilor publice dar este necesar ca fiecare 
locuitor să-și facă ordine și curățenie în fața 
casei: să tundă iarba, să curețe șanțurile 
și rigolele, să ducă în curte materialele de 
construcții depozitate pe domeniul public etc. 
Deoarece se apropie anotimpul rece, la nive-
lul Primăriei Făget, au fost luate deja măsuri 
necesare de constituire a stocului de material 
antiderapant și veri ficarea utilajelor pentru 
deszăpezire. Pentru a evita pe timpul sezo-
nului de iarnă incendiile în gospodării vă rog 
să asiguraţi verificarea, curăţarea și repararea, 
dacă este cazul, a coșurilor de fum de către o 
persoană sau de firme specializate.
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O manifestare de tradiție, un eveniment de suflet

Balul Pensionarilor – 
ediția a IX-a

Au muncit, zeci de ani, și încă 
din greu. Au întemeiat fami-
lii, gospodării și, mulți dintre 
ei, au avut grijă să-și trimită 
copiii la facultăți. Mulți sunt 
la vârsta la care se bucură pen-
tru primii pași ai nepoților. 
Sunt pensionarii Făgetului 
care sunt prețuiți așa cum se 
cuvine de către administrația 
locală. Şi în acest an, prima-
rul Marcel Avram, Primăria 
și Consiliul Local Făget dar și 
oaspeți dragi orașului nostru 
au ținut să își arate respectul 
și aprecierea pentru vârstnicii 
Făgetului. 
Duminică, 16 octombrie 2016, 
ora 17.00. La restaurantul “La 
Sandu” sunt prezenți peste 250 
de pensionari făgețeni. Alături 
de aceștia, dl. Marcel Avram, 
primarul Făgetului, adminis-
tratorul public al orașului, dl. 
Claudiu Avramescu și directoa-
rea Casei de Cultură, d-ra prof. 
Mihaela Popovici, părintele protopop Bujor Păcurar, consilieri locali. Sunt prezenți 
și distinși oaspeți: dl. Tiberiu Lelescu, inițiatorul acestui eveniment ajuns la a noua 
ediție!, dl. Nicoale Robu, primarul Timișoarei, dl. deputat Alin Popoviciu.

(CONTINUARE ÎN PAGINA 2)
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Un veac de viață, un noian de amintiri

O aniversare emoționantă
A văzut lumina zilei cu doi ani 
înainte de Marea Unire. Apoi, 
după mai bine de două decenii 
a cunoscut vremurile din tim-
pul celui de-al doilea război 
mondial, apoi cele ale anilor 
colectivizării, ale cotelor, ale 
lipsurilor de tot felul. A răzbit 
prin toate greutățile cu fruntea 
sus, cu demnitate, având ală-
turi familia. Recent a împlinit 
100 de ani iar reprezentanții 
Primăriei Făget au ținut să fie 
prezenți la aniversarea celei mai longevive făgețence. 
Marți 13 septembrie 2016, Ciutina Marișca- Simbronia din Co-
lonia Mică a împlinit un veac de viață fiind sărbătorită acasă. 
Primarul prof. Marcel Avram, însoțit de administratorul public 
al orașului, dl. Claudiu Avramescu și directoarea Casei de Cultură, d-ra prof. Mihaela Popovici, a 
ținut să fie prezent la aniversare ducând mesajul de felicitare și urările de bine din partea întregii 
comunități, o diplomă aniversară, flori, tort și un premiu în bani. ”Mărturisesc că am fost invidios pe 
colegii primari care aveau în comunitățile lor cetățeni care împlineau 100 de ani, dar acum mă pot și eu 
mândri și eu că la Făget se trăiește mult și bine„ a spus edilul șef al orașului nostru. Doamna Ciutina 
Marișca- Simbronia i-a întâmpinat pe musafiri cu povestea vieții sale și cu poezii recitate cu o vervă 
și dicție deosebite. Cât pribește secretul longevității sale, alimentația vegetariană și programul strict 
de somn, cumpătarea în toate și credința în Dumnezeu au fost constantele vieții sale. La aniversarea 
emoționantă au luat parte nepoți și mulți prieteni, cu toții mândri de mătușa și prietena lor. 

O manifestare de tradiție, un eveniment de suflet

Balul Pensionarilor – ediția a IX-a

(continuare din pagina 1)

Edilul șef la orașului îi salu-
tă pe toți cei prezenți după 
care premiază nouă cupluri 
care au împlinit 50 de ani de 
căsnicie, o jumătate de veac 
împreună, și la bine și la greu. 
Rând pe rând, emoționate, 
cuplurile prezente au primit 
din partea primarului Mar-
cel Avram câte o diplomă, 
un premiu în bani împreună 
cu urări de sănătate și viață 
îndelungată. A urmat deja 
tradiționala poză de grup 

după care au ținut să îi feli-
cite pe pensionarii făgețeni 
dl. Tiberiu Lelescu, prima-
rul municipiului reședință de 
județ, dl. Nicoale Robu și dl. 
Alin Popoviciu, deputat de 
Timiș. După aceste momen-
te s-a dat drumul la petrecere. 
De pe mese nu a lipsit nimic 
iar între felurile de mâncare 
pensionarii au depănat amin-
tiri ori au stat de vorbă cu 
reprezentanții administrației 
locale. Apoi, cei prezenți au 
fost invitați la dans de către 
formația de muzică ușoară 

„Angelis 96” din Dumbrava 
și cea de muzică populară 
condusă de Adrian Pop, din 
Făget. Tangouri, valsuri dar 
și hore, doine și alte dansuri 
populare din mai toate zone-
le etnofolcorice ale țării i-au 
făcut pe venerabilii pensio-
nari dar și pe oaspeți să ocupe 
ringul de dans devenit neîn-
căpător. A fost o seară deose-
bită, toți cei prezenți distrân-
du-se de minune! 

Au jumătate de veac  
împreună!

1) Oprea Stelian și Floare
2) Moldovan Ioan  

și Minodora
3) Damșa Aurel și Doina
4) Hărăguș Constantin și 

Iliana
5) Gheju Cornel și Violeta

6) Chiricescu Ion Petru  
și Ana-Paraschiva

7) Otescu Gheorghe 
și Elisaveta

8) Avramescu Ioan și Ana
9) Mohar Rudolf Carol  

și Cornelia
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Hotărâri ale  

Consiliului Local 
al oraşului Făget
În ședințele din lunile iulie, august și septem-
brie aleșii locali au adoptat mai multe hotărâri 
în interesul comunității. Acestea sunt următoa-
rele:
 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 29 IULIE 2016

 � Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
funcţionare a Consiliului local al orașului Făget.

 � Hotărâre privind  constituirea comisiilor de speci-
alitate.

 � Hotărâre privind   rectificarea bugetului   local al 
anului 2016 varianta I a lunii iulie.

 � Hotărâre privind prelungirea contractelor de în-
chiriere  pentru apartamentele situate în blocurile 
de locuinţe de pe Calea Lugojului nr. 80,   Drumul  
Gladnei nr.1 și str. Stadionului nr. 1.

 � Hotărâre  privind  rezilierea contractului de închi-
riere nr. 9601/03.09.2007  ce are ca obiect închiri-
erea ap.3, situat în blocul de locuinţe de pe Calea 
Lugojului nr.80.

 � Hotărâre privind repartizarea   unui apartament   
din blocul situat în orașul Făget, str. Stadionului   
nr.1

 � Hotărâre privind achiziţionarea reţelelor de apă 
potabilă de pe raza localităţilor Temerești, Colonia 
Mică și Bichigi.

 � Hotărâre privind organizarea licitaţiei publice pen-
tru închirierea terenului în suprafaţă de 736 mp.,   
situat în Făget, C.Lugojului nr. 10

 � Hotărâre privind transmiterea dreptului de conce-
siune asupra terenului înscris în CF nr. 403894 (pro-
venit din CF vechi nr. 90/I), nr. top 90/1/1/1/1/b/4, 
situat în Begheiu Mic nr. 110 A.

 � Hotărâre  privind constatarea apartenenţei la do-
meniul public al  orașului Făget a terenului cu nr. 
cadastral NGL 2195, în  suprafaţă de 400 mp, situat 
în extravilanul localităţii.

 � Hotărâre privind desemnarea reprezentantului în 
Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare In-
tercomunitară Deșeuri Timiș  (ADID Timiș).

 � Hotărâre privind   aprobarea Statului de funcţii al 
Spitalului    orășenesc Făget.

 � Hotărâre privind aprobarea reorganizării structurii 
Spitalului  orășenesc Făget.

 � Hotărâre privind   acordarea titlului de ,,Cetăţean 
de onoare al   orașului Făget’’ domnului profesor 
Tomoni Dumitru –Trăian.

 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 31 AUGUST 2016

 � Hotărâre privind execuţia bugetului local la data 
de 30 iunie 2016.

 � Hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
anului 2016 -varianta lunii august.

 � Hotărâre  privind  vânzarea  terenului  în suprafaţă 
de 125.393 mp, situat în Făget, Colonia Mică.

 � Hotărâre  privind  prelungirea  contractelor  de  în-
chiriere  pentru apartamentele situate în blocurile 
de locuinţe de pe Calea Lugojului nr. 80,   Drumul  
Gladnei nr.1  și str. Stadionului nr. 1.

 � Hotărâre  privind  constatarea  încetării  mandatu-
lui  de  consilier al domnului Istrat Nicolae.

 � Hotărâre  privind  constatarea  apartenenţei  la  do-
meniul  privat  al  orașului Făget a terenului în su-
prafaţă de 5205 mp, identificat cu nr. cad. 400438 
)nr. top vechi 62/a/1/1/c, 62/a/2/2, înscris în CF 
400438 Făget (CF nr. vechi 1953/1).

 � - Hotărâre   privind   constatarea   apartenenţei   la   
domeniul privat  al orașului Făget a terenului cu nr. 
cadastral NGL 2554, în suprafaţă de 3. 000    situat 
în extravilanul localităţii Begheiu Mic.

 � Hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local Făget  în cadrul ,,Asociaţiei pentru 
Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș-APDT 
Timiș.

 � Hotărâre   privind   transmiterea   dreptului   de   
concesiune  asupra  terenului în suprafaţă de 580 
mp, situat în Colonia Mică nr. 111, înscris în CF nr. 
401533 (CF vechi nr. 20031) cu nr. cad. 50028, 
precum și  beneficiul autorizaţiei de construcţie 
nr.29/27.07.2016.

 � Hotărâre   privind   transmiterea   dreptului   de   
concesiune   asupra terenului în suprafaţă de 880 
mp, situat în Colonia Mică nr. 52, înscris  în CF nr. 
403903 (CF vechi nr. 2168)   Făget   cu   nr. cad. 
221/1/2/4/3 Făgetul German, precum și beneficiul 
autorizaţiei de construcţie nr.41/26.08.2016.

 � Hotărâre privind înfiinţarea unui club sportiv la 
nivelul orașului Făget cu participarea Consiliului 
Local al orașului Făget.

 � Hotărâre   privind   constatarea   încetării   manda-
tului  de  consilier al domnului Berbeca Nicu-Sorin

 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 19 SEPTEM-
BRIE 2016

 � Hotărâre privind   rectificarea bugetului   local al 
anului 2016 varianta lunii septembrie.

 � Hotărâre privind prelungirea contractului de în-
chiriere  nr.2999/1999 ce are ca obiect  sediu birou 
notarial - situat în Făget  str.Avram Iancu  nr.15.

 � Hotărâre   privind prelungirea contractelor de în-
chiriere  pentru apartamentele situate în blocul de 
locuinţe de pe  Drumul  Gladnei nr.1.

 � Hotărâre privind includerea în lista de investiţii a 
lucrării ,,Construire boxe din cărămidă sau bolţari 
pentru apartamentele din blocurile de locuinţe 
situate în Făget, Calea Lugojului nr. 9-17’’.

 � Hotărâre privind includerea în lista de investiţii a 
lucrării ,,Capelă funerară’’ în cimitirul ortodox, si-
tuat în Făget, str. Ştefan cel Mare.

 � Hotărâre  privind includerea în lista de investiţii a 
lucrării ,,Sală de festivităţi’’ în parcul ,,Petze Grop-
sianova’’, situat în Făget,   la intersecţia străzilor 
George Coșbuc, George Gârda și linia CFR

 � Hotărâre  privind includerea în lista de investiţii a 
lucrării ,,Extindere reţea de alimentare cu energie 
electrică etapa II’’ în localitatea Colonia Mică

Se acordă 
ajutoarele  

de încălzire
Începând cu data de 17 octom-
brie 2016 se pot depune la bi-
roul social din cadrul Primăriei 
Făget actele pentru încălzirea 
locuinței cu lemne și energie 
termică pentru perioada noiem-
brie 2016- martie 2017.  Benefi-
ciază de ajutor pentru încălzirea 
locuinței cu lemne familiile și 
persoanele singure ale caror ve-
nituri nete lunare pe membru de 
familie sunt mai mici de 615 lei. 

CE ACTE SUNT  
NECESARE?

 � cerere și declaratie pe proprie 
răspundere; 

 � adeverință taxe și impozite; 
 � adeverință registru agricol; 
C.I./ B.I. pentru membrii fa-
miliei peste 14 ani; 

 � certificate naștere pentru copii 
sub 14 ani; 

 � certificat de căsătorie/deces, 
Hotărâre judecatorească de 
divorț); 

 � act proprietate/contract închi-
riere/comodat; 

 � adeverință de venit (inclu-
siv bonurile de masă), cu-
pon pensie/șomaj/alocatie/
indemnizație; 

 � adeverință de venit DGFP 
pentru veniturile din activități 
independente; 

 � adeverință instituție de 
învățământ în cazul burse-
lor pentru elevi și studenti, cu 
excepția burselor de studiu, so-
ciale și “Bani de liceu” 

Relații suplimentare privind 
condițiile de acordare a aju-
torului de încălzire se pot 
obține de la biroul asistență 
socială din cadrul primăriei.
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Căsătorii
Rusu Silviu- Dănuț cu 

Brezovan Ioana
Brazovan Cristian cu Lazăr 

Denisa- Evelin
Vasiescu Mircea- Daniel cu 

Cernat Dana- Maria
Szigeti Norbert- Zsolt cu 

Miclău Ramona
Oțican Caius- Florentin cu 

Tomoni Florica- Zorela
Lăpugean Samuel cu 

Dragosin Estera- Cornelia
Mitrescu Cristian- Daniel 
cu Homoșdean Andrea- 

Elisabeta
Moldovan Marin cu Todor 

Maria- Corina
Emerich Timotei cu 
Drăgușin Damaris 

Andreea
Daniloni Călin- Răzvan- 

Constantin cu Boldea 

Oana
Podariu Bogdan- Iulian cu 

Pop Larisa- Daniela
Emerich Teofil cu Matei 

Naomi Roxana
Hansen Mobjerg Lasse cu 

Emerich Estera
Schatz Ştefan Christian cu 

Hepp Anna Elisabeta
Anghel Eusebiu Adrian cu 
Pădurean Sorina- Gianina
Nistor Adrian- Emanuel cu 

Varga Cristina Debora
Demian Emanuel- David 
cu Andraș Romina Adina

Vidu Ion cu Bortă 
Florentina

Guist Dragoș Mihai cu 
Jigalov Monica Adina
Ihaz Iosif- Levente cu 

Dordea Monica

Le urăm “Casă de 
Piatră”!

Naşteri 
Dobrean  Maia- Cristina
Horincar  Sara- Eunice

Stănilă  Sofia
Mihai   Robert- Valentin

Ince   Deren- Hasan
Crupa   Sefora- Eugenia
Ciurea  Anastasia- Ra-

mona
Boldea   Hadasa

Rapoltean  Emilia- Maria
Talpoș   Ovidiu -Marian 

Măda Aser 
Chică- Roș  Daria- Eva

Bulău   Daniel – Cristian

Pop   Lucas- George
Emerich Evelin

Seliștean  Lucas- Timotei
Emerich  Debora

Rădulescu Abel- Samuel
Barna  Sebastian- Cris-

tian
Ferreri  Matilde
Ferreri  Denise

Balemba  Ianis- Andrei
Tuda Daniele

Să crească mari 
şi sănătoși!  

Felicitări părin-
ţilor!

Decese
Grigore Mihai

Jurconi Petru- Dorel
Mircea Ioan
Grigore Paul

Spinanț Cornelia
Brad Viorica

Stanomir Ioana
Curuți Petru
Oțican Maria

Crețu Ioan
Popovici Ileana

Giurca Constantin
Costa Marinela Irina

Lupulescu Ana
Cuclaros Elena

Nicorescu Ileana
Solymossy Melinda 

Erzsebet
Ciurea Ioan
Popa Maria

Necșa Ileana
Farcaș Reveca
Dănilă Mircea

Cernescu Domnica
Vecea Clara

Muntean Aurel
Ursu Maria
Iștoc Ana
Pop Petru

Papay Terezia Maria
Costea Ileana

Petrean Florea
Lăcătuș Lucreția

Hangay Emilia Maria
Budriș Ofelia
Costea Aurel
Dobra Floare

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

Urez tuturor făgețenilor care poartă numele 
Dumi tru, Mihail și Gavril un sincer “La mulţi ani!” 

Primar,
Prof. Marcel Avram

Investiții necesare
Edilii locali au venit în spri-
jinul copiilor din Bătești, 
Brănești și Bichigi realizând 
în incinta a trei școli și tot atâ-
tea grădinițe grupuri sanitare 
moderne și rețea de canalizare. 
”Am realizat aceste investiții 
prin accesarea unui proiect cu 
finanțare guvernamentală pe 
programul național de dezvol-
tare rurală (PNDR). Valoarea 
totală a lucrărilor se ridică la 
circa 700.000 lei (7 miliarde 
de lei vechi)” spune primarul 
Marcel Avram. Băile (pentru 
fete și băieți) au instalații mo-
derne, faianță, gresie și obiecte 
sanitare de ultimă generație, 
apă caldă la robinete și dușuri. Pentru micuții din cele trei localități, mersul la toa-
leta din curtea școlii ori grădiniței a devenit astfel o amintire…

Cabinet fiziokinetoterapie reUMaLine 

Dr. Drăgoi DanieL vă oferă soLUții terapeUti-
Ce De reCUperare și în afeCțiUniLe DUreroase aLe 
spateLUi și artiCULațiiLor. aDresa Cabinet: str. 
1 DeCeMbrie 1918 nr 16, vis-a-vis De tribUnaL. 
ConsULtații : vineri, oreLe 12-14. ContaCt: teL. 
0741099877. 

POMPIERII RECOMANDĂ 
Se apropie sezonul rece, pe rioadă în care ma-
joritatea incendiilor ce se produc la gospodă-
riile populației sunt cauzate de sistemele de 
încălzire exploatate fără res pectarea norme-
lor de preve nire a incendiilor. Având în ve-
dere că temperaturile pe timpul nopţii încep 
să sca dă, SVSU Făget recomandă cetăţenilor 
care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe 
sau aparate ori mijloace electrice de încălzi-
re, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:

- nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba și evitaţi 
supraîn cărcarea 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;
- decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a ador-
mi.
- nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire 
electrice în funcţiune.


