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Dragi făgețeni, 
Toamna este anotimpul preferat al gospo-
darilor, pentru că ei se bucură de roadele 
muncii lor de un an. Și Primăria orașului 
Făget și administrația locală își numără 
realizările, adăugând zilele trecute încă 
una, un obiectiv propus de multă vreme 
și căruia i-a veni rândul acum: inaugura-
rea boxelor de depozitare de la blocurile 
de pe Calea Lugojului. Avem totuși și un 
motiv de întristare: furtuna de acum două 
săptămâni care a produs daune mari și 
în Făget, și în satele aparținătoare. Astfel 
de fenomene naturale nedorite sunt însă 
și un prilej de ”a strânge rândurile”, de a 
fi solidari cu cei afectați și a ne ajuta unii 
pe ceilalți. Regretăm pierderile materiale 
ale concetățenilor și, așa cum ați con-
statat deja, suntem alături de ei cu toate 
resursele primăriei – umane, materiale și 
financiare – pentru a remedia, în măsura 
puterilor noastre, stricăciunile pricinuite 
de furia naturii.

Editorial

Vasile SITA

Marcel AVRAM

Dragi locuitori, 
A început un nou an școlar, iar prin grija Primă-
riei este asigurat transportul pentru toți elevii 
din satele aparținătoare. În altă ordine de idei, 
în urma furtunii din data de 17 septembrie, 
Primăria Făget a decis ca în lunile octombrie 
și noiembrie să efectueze o acțiune de cosme-
tizare a arborilor ce străjuiesc străzile orașului 
și a celor din zona centrală pentru a nu avea 
neplăceri la o eventuală vijelie. Ne cerem scuze 
făgețenilor pentru  faptul că, după furtună, au 
fost privați mai mult timp de energie electrică. 
Noi am întreprins toate demersurile la Enel, 
însă restabilirea furnizării de energie nu a de-
pins de noi, ci de societatea amintită. 

Editorial
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Boxe moderne 
pentru locatari

La blocul din spatele Poștei se putea 
vedea, până nu demult, un șir de ma-
gazii de lemn în care locatarii își țineau 
lemne și tot felul de scule ori unelte. 
Aspectul inestetic, dar și nepractic, a 
făcut ca edilii locali să decidă dărâma-
rea acestora și construcția unor boxe  
moderne din cărămidă, cu acoperiș de 
țiglă metalică, cu iluminare și uși ter-
mopan. Joi 28 septembrie, edilii locali 
au inaugurat noile boxe pentru locatari.

La festivitate au fost prezenți primarul 
Marcel Avram, viceprimarul Vasile Sita, 
administratorul orașului Claudiu Avra-
mescu, consilieri locali și locatarii celor 
cinci scări ale blocului. După tăierea 
panglicii de către primarul și viceprima-
rul orașului, un sobor de preoți având-ul 
în frunte pe protopotul Bujor Păcurar a 
oficiat o scurtă slujbă religioasă. 

”A fost o investiție necesară. Mă bucur 
că acum, în pragul iernii, locatarii au ast-
fel de boxe moderne în care pot să-și țină 
lemnele de foc. În primăvară vom con-
strui alte boxe de acest tip în locul ma-
gaziilor de lemne din imediata apropiere 
a celor 66 de boxe pe care le-am dat în 

folosință” a 
declarat pri-
marul Mar-
cel Avram. 
Locatarii au 
luat în pri-
mire boxele, 
cu fiecare 
familie în-
cheindu-se 
un contract. 
Fiecare boxă 
are 12,5 mp, 
este ilu-
minată, are un geam și ușă termopan, 
jgheaburi de scurgere a apei pluviale. 
De asemenea, în mijlocul șirului de boxe 

este amplasat un spațiu pentru ghenele 
de gunoi. Este încă o investiție în folo-
sul cetățenilor din lungul șir de astfel de 
lucrări realizate în ultimii ani de către 
conducerea primăriei făgețene. 

ÎNAINTE

ACUM
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Furtună violentă deasupra Făgetului 

Ca și alte zone din Timiș, nici Făgetul 
nu a scăpat de fenomenele meteo extre-
me. În urma furtunii care a avut loc în 
după amiaza zilei de duminică 17 sep-
tembrie 2017, pe raza orașului Făget au 
fost afectate o serie de clădiri publice, 
blocuri de locuințe, școli și biserici. 

Acestea sunt următoarele: 

• acoperișul blocului ANL din Drumul 
Gladnei
• acoperișul blocului ANL din Calea Lu-
gojului
• acoperișul Muzeului Casina
• acoperișul Grădiniței cu program nor-
mal Făget
• acoperișul Bisericii Ortodoxe din Bi-
chigi

Afectate serios au fost acoperișurile ce-
lor două corpuri de clădire ale Liceului 
Teoretic „Traian Vuia” din Făget. Astfel, 
circa 11.000 de bucăți de țiglă și 100 
bucăți coame de acoperiș au fost luate de 
vânt și sparte. Circa 94 de metri liniari 
de jgheaburi au fost dislocate și luate de 
vânt iar 20 metri de jgheaburi și 18 metri 
de glafuri au fost sparte. De asemenea, 
aproximativ 113 metri pătrați de fibră de 
pe acoperișul magaziei de lemne au fost 
luați de vântul puternic. Au fost dete-
riorate serios 528 metri liniari de lemn 
pentru corni și grinzi, respectiv 1.650 
lațuri pentru țiglă. Pagube mai mici ca 
amploare au suferit școala și grădinița 
din Bătești. La Spitalul Orășenesc Fă-
get au fost arbori căzuți și a fost afectat 
acoperișul. De asemenea, acoperișul a 
mai fost devastat la circa 80 de gospodă-
rii, opt copaci au căzut și au fost avariate 
grav un număr de șase autoturisme. 

Primăria Făget va remedia obiectivele 
publice afectate de vijelie, folosind bani 
din bugetul local.
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DIN RESPECT PENTRU VÂRSTNICII FĂGETULUI
BALUL PENSIONARILOR – EDIȚIA A X-A

A devenit tradiție ca, toamna, edilii locali să-și arate respec-
tul și aprecierea pentru pensionarii din Făget și localitățile 
componente. Și în acest an, primarul Marcel Avram, Primă-
ria și Consiliul Local Făget dar și oaspeți dragi orașului nos-
tru  vor ține să își arate respectul și aprecierea pentru vârst-
nicii Făgetului. 

Cu multă dragoste și căldură, edilii locali îi invită pe vârstnicii 
făgețeni la  cea de-a X-a ediție a Balului Pensionarilor. Eveni-
mentul va avea loc în data de duminică 22 octombrie 2017, de 
la ora 17, la  baza de agrement „Ștrand”. În cadrul întâlnirii, 
vârstnicii vor putea depăna amintiri, vor dialoga cu autoritățile 
locale etc. De asemenea, vor fi premiate cuplurile care au împli-
nit o jumătate de secol împreună. 

Continuă lucrările la noua grădiniță 
Sprijinul acordat educației a fost, este și 
va fi o prioritate a administrației locale. 
Făgețenii pot vedea cum, pe strada Mi-
hai Viteazul, la numărul 4, se lucrează la 
o nouă investiție. 

Este vorba de o grădiniță modernă pen-
tru trei grupe, care va avea în interior 
trei săli de clasă, o sală festivă, grupuri 
sanitare moderne, un cabinet medical 
etc. „Investiția se realizează prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare Locală 
(PNDL). Contractul a fost semnat în 
data de 23.12.2015 între Primăria Fă-
get și Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Eu-
ropene, valoarea totală a investiției fiind 
de 1.445.300, 72 lei cu TVA. După fina-
lizarea procedurilor de licitație, în data de 
4 aprilie 2017, am semnat cu constructo-
rul contractul de lucrări pentru realizarea 
obiectivului. A fost predat amplasamen-
tul și, în data de 15 mai 2017, am emis 
ordinul de începere a lucrărilor. În pre-
zent, construcția este ridicată, urmează a 
se trece la acoperiș și mai apoi la lucrările 
din interior. Investiția va fi finalizată în 
iunie 2018 astfel că, în anul școlar urmă-
tor, prichindeii făgețeni vor avea parte 
de o grădiniță modernă”, spune primarul 
Marcel Avram.

CUM VA FI GRĂDINIȚA?
Potrivit proiectului, clădirea grădiniței va 
fi una cu parter, cu fațada principală orien-
tată la stradă. În interior vor fi amenajate 
un birou administrativ, trei săli de clasă și 
o sală festivă, grupuri sanitare moderne, 
un cabinet medical. De asemenea, clădirea 
va avea și o zonă de filtru, în care micuții, 
atunci când vin la grădiniță, vor fi supuși 
unui examen medical sumar pentru iden-
tificarea vreunui caz de boală. Dacă se vor 
depista copii bolnavi ei vor fi duși către 
cabinetul medical și către o sală de izolare 
(amenajată ca un mic salon de spital, cu pat, noptieră și grup sanitar propriu)  astfel 
încât aceștia să nu îi molipsească cu boala avută pe ceilalți preșcolari. Clasele, holu-
rile vor fi prevăzute cu suprafețe vitrate generoase astfel ca întreaga grădiniță să fie 
scăldată în lumină naturală. De fapt, grădinița va îndeplini toate cerințele actuale 
în materie de calitate și siguranță a procesului de educație timpurie.



Făgetul are viitor fotbalistic
Au între 10 și 14 ani și o 
mare pasiune pentru fotbal. 
Sunt ambițioși, talentați, 
determinați, dornici să se 
afirme pe teren și la antre-
namente. Sunt uniți și au 
dorința mărturisită de a face 
cunoscut orașul din care 
provin în județ și, de ce nu?, 
în țară. Ei sunt componenții 
celor două echipe de juni-
ori ale Clubului Sportiv 
Orășenesc (CSO) din Făget, 
echipe înființate cu spri-
jinul nemijlocit al Primă-
riei și Consiliului Local al 
Orașului Făget. 

Cele două echipe au luat 
ființă anul trecut (juniori E) 
respectiv anul acesta, echipa 
juniorilor C. Antrenamentele 
au loc la stadion, micuții  fiind 
”pepiniera” de fotbaliști a clu-
bului Arsenal Flacăra Făget, 
grupare ce activează în Divi-
zia  D Timiș. Ambele echipe 
au fost înscrise în campiona-
tele rezervate juniorilor, în 
serii cu echipe de tradiție în 
fotbalul pentru juniori. 

CINE SUNT MICII 
FOTBALIȘTI AI FĂGE-
TULUI?

Grupa juniori E (născuți în 
2007) CSO Făget (antrenor 
Cristian Cosmin Gheban).
Jucători: Petrea David Ema-
nuel, Aioanei Andrei - Cris-

tian, Bumba Andrei Iulian, 
Ursulescu Emil, Avramescu 
Alexandru Rareș, Avramescu 
Andrei Tudor, Goldschmidt 
Albert - Alexandru, Galacsik 
Andrei, Oprea Darius Raul, 
Bireescu Ioachim Raul, Cla-
vel Sebastian, Bireescu Patri-
cia Elisabeta. 

În prima etapă juniorii 
făgețeni au pierdut cu 4-2 la 
ACS Galaxy Timișoara (în 
deplasare). A urmat meciul 
de la Făget cu CSF CFR 
Timișoara pe care elevii antre-
norului Gheban l-au câștigat 
cu scorul de 4-3. În etapa 
cu numărul trei, făgețenii 
au pierdut cu scorul de 5-1 
meciul disputat la Timișoara 
în compania mult mai titra-
tei echipe a Liceului Sportiv 
Banatul. De menționat că în 
lotul echipei se regăsește și o 
fetiță, Bireescu Patricia Eli-
sabeta, care urmează același 
program de antrenament ca și 
colegii ei băieți. 

Grupa juniori C (născuți în 
2003) CSO Făget (antrenor 
Sergiu Benescu)
Jucători: Cădariu Ionuț, Burăț 
Paul, Văcariu Cristian, Oprea 
Dragoș, Budai Flavius, Pop 
Mihai, Lera Răzvan, Mihuț 
Alexandru, Manea Răzvan, 
Borcea Samir, Brădatan 
Ștefan.
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Naşteri 
Kiss Marton- Andrei 
Farcaș Matei- Ionuț

Blănaru Raisa- Georgiana
Micșa Ionela- Rebeca

Zisu Patrick
Emerich Adomis- Teofil 

Cozma Daiana- Andreea
Emerich Așer- Iosif
Șușa Anais- Marisa

Marior Patrik
Costrăș Matteo- Gabriel

Ghencian Luca
Tonț Caleb- Daniel

Izgherian Nikolas- Robert
Dejeu Marius- Adrian

Talagiu Robert- Alexandru
Oniga Evelyn- Ella-Sienna

Grecu Jesica- Manuela
Veciunca Lucas

Peia Denis- Daniel
Motoașcă Darius- Daniel

Să crească mari și sănătoși! 
Felicitări părinţilor!

Decese
Andrașescu Maria

Petrean Dorin
Bălan Petru

Fratuțescu Floare
Anuți Smaranda

Ivan Iftimie- Gabriel
Gavrilescu Gheorghe

Iovan Silvia
Maftei Maria

         Visoiu Carolina
Damșa Antonie

Cucu Vasile
Udrescu Ioan

Bold Vasile
Popovici Ioan

Miclăescu Cornel
Covan Traian
Vinga Gligor
Tuda Maria
Renon Eva

Bucur Loredana Margareta
Căldăraș Floarea

Rujeu Viorica

Dumnezeu să-i  
odihnească în pace!

”Ne-am gândit la viitorul 
fotbalistic al orașului și de 
la această premisă am de-
cis înființarea celor două 
echipe. Dincolo de aspectul 
financiar investim multă 
încredere în acești copii. Este 
important ca ei dar și tinerii 
Făgetului să facă sport, să se 
dezvolte armonios, să aibă o 
educație ”sănătoasă” pentru 
performanță sportivă și nu 
numai”

Primar,
Prof. Marcel Avram

Căsătorii
Popovici Pavel cu 

Bunda Claudia - Adelina
Lungu Andrei cu 

Mateș Naomi
Btîrlă Paul - Vasile cu 
Isac Florica - Marinica

Margheș Călin cu 
Mărgescu Marsilia

Catalincescu Daniel - Remus cu 
Codrean Alina

Vidu Sergiu - Silviu cu 
Oprean Adelina - Laura

Moga Angelo- Grațian cu 
Vujdeu Adelina - Larisa

Chiricescu Romică cu 
Bublea Anca Cecilia

Lutic Dănuț cu 
Franțescu Ramona - Claudia

Span Emanuel cu 
Popa Rahela

Szigeti Robert Ștefan cu 
Rus Adina - Victoria

Bilici Samuel cu 
Bucurici Simona

Lupu Natanaiel cu 
Popovici Alexandra - Iliana

Berbeca Cosmin - Adrian cu 
Olariu Ana- Maria

Goață Cristian - Florin cu 
Costa Camelia

Franțescu Răzvan Florin cu 
Cătlan Manuela - Larisa

Stoica Răzvan- Ionuț cu 
Eparu Anda - Ramona

Chiricescu Alexandru - Lucian cu 
Orbulescu Andreea Daniela
Sîrmon Adrian - Călin cu 

Tudorică Ioana - Alexandra
Trasteș Bogdan - Ionuț cu 

Topîrcean Adina

Le urăm “Casă de Piatră”!


