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Dragi făgețeni, 
A zecea ediție a Balului Pensionarilor i-a 
adunat la restaurantul “Ștrand” pe cei mai 
vârstnici membri ai comunității noastre, 
din orașul Făget și din satele aparținătoare. 
Au fost prezenți peste 250 de pensionari, 
care au petrecut o seară memorabilă într-
un cadru foarte elegant. Sunt mulțumit că 
și anul acesta am reușit să organizăm Balul 
Pensionarilor, la Făget, să premiem cele 15 
familii care au împlinit 50 de ani de căs-
nicie, să îi apreciem, și în acest fel, pe cei 
care au pus umărul la dezvoltarea orașului 
și a comunității, să le mulțumim pentru 
experiența și exemplul pe care ni le pun la 
dispoziție și, nu în ultimul rând, sunt mân-
dru de participarea atât de numeroasă și de 
aprecierile pe care le-am primit din partea 
celor prezenți la bal, care, în majoritate, au 
declarat că este cea mai elegantă ediție de 
până acum. Le promit seniorilor făgețeni 
că mă voi strădui ca edițiile viitoare să fie 
cel puțin la fel de frumoase ca aceasta.
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Dragi locuitori, 
Deși din punct de vedere calendaristic iarna 
este departe, experiența din ultimii ani ne-a 
demonstrat că trebuie să fim pregătiți încă 
luna noiembrie. Ca atare, a fost reactualizat 
comandamentul de iarnă din Primăria Făget 
fiind luate măsuri necesare de constituire a 
stocului de material antiderapant ori verifi-
carea utilajelor pentru deszăpezire. Pentru a 
evita pe timpul sezonului de iarnă incendiile în 
gospodării vă rog să asiguraţi verificarea, cură-
ţarea și repararea, dacă este cazul, a coșurilor 
de fum de către o persoană autorizată.
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Amenajarea unui parc pe str. Avram Iancu
Recent, edilii locali au amenajat un 
parc pe strada Avram Iancu. 
Parcul, cu o suprafață de circa 320 me-
tri pătrați, a fost acoperit cu dale, a fost 
dotat cu bănci de recreere, rondouri de 
flori și gard. Parcul deservește locatarii 
celor două scări ale blocului de la nr.15. 
Valoarea lucrării a fost de peste 22 mii 
lei, finanțarea fiind asigurată de bugetul 
local. 

Recepția generală a lucrărilor de 
reabilitare a Bisericii de lemn, 
monument istoric din Bătești

În data de 24 octombrie 2017 a avut loc 
revizia generală a lucrărilor de consoli-
dare și renovare a Bisericii Monument 
istoric din Bătești, lăcaș de cult cu hra-
mul „Sf. Cuvioase Paraschiva. ” 

Cu acest prilej s-a întrunit comisia de re-
cepţie, pentru a întocmi Procesul-Verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor. Din 
această comisie au făcut parte membri 
din partea Institutului Naţional al Pa-
trimoniului, Direcţiei Judeţene pentru 
Cultură Timiș, Inspectoratului Judeţean 
în Construcţii Timiș, Inspectoratului de 
Stat în Construcţii, Arhiepescopiei Ti-
mișoarei, primarul orașului Făget, prof. 
Marcel Avram, protopopul Bujor Păcu-

rar și preotul paroh Valentin Murar de 
la parohia Bătești, reprezentanți ai firmei 
constructoare care a câștigat licitația (SC 
Rustic Construct SRL din Baia Mare), 
proiectantului. 

”Nădăjduim ca lucrările să continue, 
iar Ministerul Culturii să aloce tranșa 
a doua de bani pentru a fi reabilitată și 
pictura din interiorul bisericii,  ce da-
tează din 1783. Avem speranța că, pes-
te doi ani, vom face și revizia generală a 
picturii bisericii, pictură ce este o perlă 
neagră a creștinătății din Țara Făgetului” 
spune Valentin Murar, preotul paroh din 
Bătești.



O EDIȚIE ANIVERSARĂ
Balul Pensionarilor – ediția a X-a 

De un deceniu, pensionarii din Fă-
get și localitățile componente sunt 
prețuiți așa cum se cuvine de către 
edilii locali. S-au împlinit 10 ani de 
când administrația locală a ținut să-
și arate respectul și aprecierea pentru  
cei care au muncit din greu, au înte-
meiat familii, gospodării și, în pofida 
greutăților de tot felul, au avut grijă 
să-și trimită copiii la facultăți. Și în 
acest an, primarul Marcel Avram, 
Primăria și Consiliul Local Făget 
i-au invitat pe onorabilii seniori 
făgețeni la o întâlnire de suflet, unde  
toți cei prezenți s-au distrat de mi-
nune. 

Duminică, 22 octombrie 2017, ora 
17.00, la baza de agrement „Ștrand” 
au fost prezenți peste 250 de pensi-
onari făgețeni. Alături de aceștia au 
fost dl. prof. Marcel Avram, primarul 
Făgetului, dl. Vasile Sita, viceprima-
rul Făgetului, administratorul public 
al orașului, dl. Claudiu Avramescu 
și directoarea Casei de Cultură, d-ra 
prof. Mihaela Popovici, consilieri lo-
cali etc. De asemenea a fost prezent 
și dl. Tiberiu Lelescu, inițiatorul pri-

mei ediții a acestui eveniment. Edilul 
șef al orașului i-a salutat pe toți cei 
prezenți, după care l-a premiat pe dl. 
Tiberiu Lelescu. După acest moment 
emoționant, primarul Marcel Avram 
a acordat câte o diplomă și un premiu 
în bani unui număr de 15 familii care 
au împlinit 50 de ani de căsnicie, o 
jumătate de veac împreună și la bine 
și la greu. 
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Balul Pensionarilor – ediția a X-a 

După ce toată sala a cântat ”La mulți 
ani!”  a urmat tradiționala poză de 
grup.  După aceste momente, s-a dat 
drumul la petrecere. De pe mese nu a 
lipsit nimic, iar între felurile de mân-
care pensionarii au depănat amintiri 
ori au stat de vorbă cu reprezentanții 
administrației locale. Apoi, cei 
prezenți au fost invitați la dans de 
solista Daiana Taraciuc acompania-

tă de formația condusă de Ioan Piti. 
Tangouri, valsuri, dar și hore și alte 
dansuri populare din mai toate zo-
nele etnofolclorice ale țării i-au făcut 
pe venerabilii pensionari dar și pe 
oaspeți să ocupe ringul de dans deve-
nit neîncăpător. A fost o seară deose-
bită, toți cei prezenți distrându-se de 
minune, apreciind că a fost cea mai 
reușită ediție a balului de până acum. 

AU JUMĂTATE DE 
VEAC ÎMPREUNĂ!

Pusztai Carol și Elena 
(Făget)

Cătănescu Ionel și Ana 
(Făget)

Botea Ion și Felicia - Stela 
(Făget)

Vidu Mircea și Rodica 
(Făget, sat Bichigi)

Horvath Ioan și Adriana
(Făget)

Brazovan Petru și Domnica 
(Făget)

Stoica Ioan și Maria 
(Făget, sat Bichigi)

Tomoni Valeriu-Serafim-Miron 
și Doina (Făget, sat Bichigi)

Bălan Roman și Steluța 
(Făget, sat Temerești)

Cerean Ioan și Maria 
(Făget, sat Brănești)

Margescu Ionel- Siladie și 
Eugenia (Făget, sat Bătești) 

Bunda Ioan și Elisabeta 
(Făget, sat Temerești)

Oprescu Vasile și Dorica 
(Făget, sat Temerești)
Ionescu Dumitru și 

Rodica –Albina (Făget)
Iova Iosif si Maria 

(Făget)
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Naşteri 

Homojdean Davis- Emanuel

Hopota Daniel

Gana Nicoleta Emilia

Lupulescu Erick Andreas

Moise Dorian Emanuel

Cugerean Jonathan David

Să crească mari şi sănătoşi! 

Felicitări părinţilor!

Decese

Damşa Lidia
Szombat Andrei

Bunda Doina
Tomoni Cristina
Andrasy Emeric
Chiricescu Trifu

Ciutina Marişca- Simbronia
Irinescu Maria
Ștefan Marin

Căldăraş Lazăr Viorel
Florescu Ionel

Remețan Gheorghe

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

SE ACORDĂ 
AJUTOARELE DE 

ÎNCĂLZIRE
Începând cu data de 16.10.2017 a inceput depunerea docu-
mentelor, la compartimentul de asistenta sociala din cadrul 
Primăriei Făget, pentru ajutor la încălzirea locuinței cu lem-
ne și energie termică pentru perioada noiembrie 2017- mar-
tie 2018. 
Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne fa-
miliile și persoanele singure ale caror venituri 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 familiei peste 14 ani; 
• certificate naștere pentru copii sub 14 ani; 
• certificat de căsătorie/deces, hotărâre judecatorească de divorț; 
• act proprietate/contract închiriere/comodat; 
• adeverință de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/
șomaj/indemnizație; 
• adeverință de venit ANAF pentru veniturile din activități in-
dependente; 
Relații suplimentare privind condițiile de acordare a ajutorului de 
încălzire se pot obține de la compartimentul de asistență socială din 
cadrul primăriei.

Căsătorii
Predescu Florin- Alin cu 
Nedelcu Andreea- Elena

Hațegan Flavius cu 
Lăutaş Cosmina- Florina

Le urăm “Casă de Piatră”!

În slujba sănătății 
făgețenilor

Administrația locală spri-
jină activitatea Spitalului 
orășenesc din Făget prin di-
ferite lucrări de infrastruc-
tură necesare pentru ca actul 
medical să se poată derula în 
cele mai bune condiții. În ul-
tima perioadă de timp, edilii 
locali au realizat mai multe 
investiții cu finanțare de la 
bugetul local sau din alo-
cări din partea Consiliului 
Județean Timiș.  

”Spitalul Orășenesc Făget  a 
fost sprijinit de către Primă-
ria Orașului Făget în pavarea 

aleilor din incintă și  reface-
rea parcului din incintă iar 
în fața secțiilor spitalului, și 
nu numai, au fost amplasate 
bănci și pergole. De aseme-
nea, Spitalul Orășenesc Fă-
get a fost sprijinit de către 
Primăria Orașului  Făget și 
Consiliul Județean Timiș  
în asfaltarea drumurilor de 
acces  din incinta unității. 

Mulțumim pe această cale 
atât administrației locale cât 
și tuturor colaboratorilor. 
Sperăm în continuare într-o 
colaborare cât mai fructuoa-
să pentru buna desfășurare a 
activității spitalicești” spune 
dr. Iurie Codrean, directorul 
Spitalului orășenesc din Fă-
get. 

Informare 
privind gripa 

aviară
Direcția Sanitară Veteri-
nară și pentru Siguranța 
Alimentelor Timiș 
(D.S.V.S.A.) informează 
populația că trebuie luate 
măsuri pentru prevenirea 
și răspândirea gripei avia-
re, viroză ce afectează pă-
sările, porcii, alte mamifere 
și omul. 
Se interzice în mod special  
lăsarea liberă în afara gos-
podăriei a păsărilor domes-
tice, comerțul cu păsări vii, 
accesul persoanelor străine 
în locurile de creștere a pă-
sărilor; contactul copiilor cu 
păsările.
Orice suspiciune de boală 
sau mortalitate se anunță 
imediat medicului veterinar 
de liberă practică de la CSV 
sau DSVSA Timiș (tel. 
0256.204911).


