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Primăria și Consiliul Local al orașului Făget urează tuturor făgețenilor ”Paște
fericit !” și ”Hristos a Înviat!”

S-a adoptat bugetul
orașului Făget pe 2013

Dezvoltarea orașului, proiectele de infrastructură, susținerea învățământului au fost
prioritățile aleșilor locali când au votat bugetul
pe 2013. Nu au fost omise alocări de fonduri
pentru asistenței sociale ori protecției civile.
În data de 8 aprilie 2013, a fost adoptat buge
tul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local
al orașului Făget pentru anul 2013. De aseme
nea, consilierii locali au aprobat prioritățile de
investiții pentru acest an dar și sumele alocate
acestora. Veniturile bugetului local pe acest an
sunt în sumă de 13.972 mii lei, din care venituri
proprii 9375 mii lei. Pentru buna funcționare a
instituțiilor de învățământ se vor aloca 4676 mii
lei, pentru asistența socială 1292 mii lei în timp
ce pentru cheltuielile materiale ale serviciului lo
cal de protecție civilă suma de 31 mii lei. O importantă sumă din buget, respectiv
1352 mii lei vor fi destinați susținerii activităților culturale, de recreere și religioase.
De asemenea, pentru sănătate sunt alocați 326 mii lei, pentru dezvoltarea publică
600 mii lei, în timp ce 545 mii lei vor fi direcționați pentru plata ratelor și dobânzilor
la împrumuturile administrației locale contactate înainte de 2009.

Curățenia de primăvară, curățenia de Paște

Făgețenii trebuie să în
tâmpine Paștele așa cum
se cuvine: cu spațiul ver
de din fața casei îngrijit,
cu șanțurile desfunda
te, cu copacii îngrijiți și
toaletați. Primăria va mai
efectua, până la sărbă
torile pascale, lucrări de
întreținere ale spațiilor
verzi din parcuri, cimitire,
Centrul etc.

Ce este de făcut?
- curățenie în fața casei,
pe domeniul public
- desfundatul șanțurilor,
rigolelor, podețelor

- curățirea și văruitul pomilor de la stradă
- asigurarea curățeniei drumurilor, trotuarelor
- să nu se arunce gunoiul la marginea localităților, a drumurilor ori în câmp
- să nu fie lăsate animalele din gospodării în fața locuințelor

Primăria orașului Făget roagă toţi cetăţenii să participe la lucrările gospodăreşti ce se
impun în această perioadă. Spor la lucru în curăţenia de primăvară!

Editorial
Dragi făgeţeni

Marcel AVRAM

La începutul lunii aprilie, aleșii locali au
adoptat bugetul orașului pe acest an. Consider că este un buget echilibrat menit să acopere cât mai mult din necesitățile ce țin de
dezvoltarea Făgetului. Pentru administrația
locală prioritare în acest an vor fi lucrările în
infrastructură, mă refer în mod special la canalizare, alimentare cu apă și la reparații de
drumuri. Suntem în prag de sfânta sărbătoare a Paștelui. Ca de fiecare dată de Paște, ne
regăsim lângă cei dragi echilibrul, liniştea şi
bucuria de a fi împreună. Abia atunci, grijile
şi lipsurile cotidiene dispar din mintea noastră pentru câteva zile şi învăţam să apreciem
lucrurile cu adevărat valoroase: curăţenia
sufletească, familia, prietenii. Vă doresc ca
această Sfântă Sărbătoare a Paștelui să vă
dăruiască numai bucurii alături de cei dragi,
iar Lumina Sfântă a Învierii să coboare în sufletele şi casele dumneavoastră fericire, pace
şi linişte cerească. Hristos a Înviat !

Editorial
Vasile Sita

Dragi locuitori,
Marea Sărbătoare a Paștelui aduce lumină şi
curăţenie în sufletele noastre, însă ca totul
să fie perfect, trebuie făcută curăţenia atât
în faţa caselor cât şi pe domeniul public.
Curățenia de primăvară a început deja: unii
făgețeni și-au amenajat spațiile verzi din
fața locuințelor, au văruit pomii, au curățat
șanțurile. Primăria va contribui la rându-i la
lucrările de înfrumusețare a orașului. Urez
tuturor locuitorilor oraşului Făget “Sărbători
fericite !” şi “Hristos a Înviat !”.

Curierul de Făget
Lucrări edilitare în oraș
Recent, Primăria a realizat asfaltarea intrării pe strada Avram Iancu, a drumului către spital și a unei porțiuni de pe strada Traian
Vuia.

Totemuri pentru Făget

Primăria Făget a decis ca intrările în oraș și localitățile com
ponente să capete o altă înfățișare. Astfel, au fost montate 15
totemuri, panouri moderne indicatoare de localitate, reprezen
tative pentru un oraș ca Făget.

Consilierii
locali
Sita Vasile- viceprimar
Avramescu Claudiu Ionel
Birău Victor
Căliman Ionel
Corşatea Domnica
Coşteanţ Dorel
Dobândă Titus
Gaşpar Dan
Iova Ioan
Leucă Mărioara Georgeta
Manea Traian Tiberiu
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Marţi Ioan
Mureşan Ioan
Palconi Ioan
Tomoni Dumitru Traian

Urează tuturor locuitorilor orașului
Făget ca lumina
Învierii Domnului să
le coboare în suflete
și inimi. Paşte fericit
alături de cei dragi!
Hristos a Înviat!

O săptămână mai …altfel,

” Să știi mai multe, să
fii mai bun! “ la Făget

Au fost în excursii la Deva, Sibiu și Brașov. Au fost la Casa de
Cultură unde i-au ascultat cu mare atenție pe polițiștii de la
Rutieră dar și pe cei de la Poliția de proximitate care le-au vor
bit despre abandonul școlar. Au avut parte de ore de…gastro
nomie la care au învățat să facă salate, clătite și gogoși. Au fost
la film la Iulius Mall, la instituțile publice din Făget, la muzee
din Timișoara și s-au întrecut în diverse competiții sportive.
”Iepuraș, ce ne-ai adus?” – sub acest generic, au avut parte de
ore de educaţie plastică şi estetică. Acestea sunt doar o mică
parte din multitudinea de activități în care au fost angrenați
elevii Liceului ”Traian Vuia„ din Făget în cadrul săptămânii cu
genericul ” Să știi mai multe, să fii mai bun! “. Toate acestea au
avut loc în intervalul 1-5 aprilie, zile în care copiii nu au mai
avut ore, extemporale, teme…

Curierul de Făget
”Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-însa”- așa cân
tăm în noaptea Învierii și inimile noastre sunt cuprinse de o sfântă bucurie.
Ziua Învierii ne oferă și anul acesta prilejul să ne amintim de acest mare eveniment, fără de care
creștinismul n-ar exista. ”Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadar
nică e și credința voastră”, scria Sfântul Apostol Pavel (1Cor.15,14).
În numele acestei credințe să ne bucurăm de Înviere. Să ne iertăm unii altora greșelile, ca și
Dumnezeu să ni le ierte pe ale noastre. Să ne ajutăm unii pe alții și toți laolaltă să fim uniți
într-un cuget și o simțire, în păstrarea legii noastre strămoșești și a pământului părinților noștri.
Să sărbătorim Învierea Domnului potrivit tradițiilor noastre românești și Harul Domnului să ne
umple sufletele de bucurie duhovnicească, să ne binecuvinteze casele și familiile noastre.
Hristos a Înviat!
Protopop,
Preot Bujor Păcurar

Hristos a Înviat!
,,Dacă numai pentru viața aceasta neam pus nădejdea în Hristos, atunci
suntem cei mai nenorociți dintre toți
oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din
morți, pârga celor adormiți.”- 1 Corin
teni 15:19- 20
Pilat a ordonat ca Domnul Isus să fie
răstignit pe crucea de la mijloc și dea
supra a scris, în limba ebraică, greacă și
latină: ,,Isus Nazariteanul, Regele Iude
ilor!”- limba ebraică, a patriarhilor și a
profeților, limba greacă, limba muzicală
și a filosofiei și limba latină, limba unui
popor puternic, puternic prin originea
lui. Oriunde se vorbește o limbă, oriun
de se citește o carte, oriunde este un ochi
care vede, crucea Domnului Isus Hristos
are un mesaj puternic, dar mult mai pu
ternic este mesajul Învierii.
Cu ocazia Sfintelor Sărbători a Învierii
Domnului nostru Isus Hristos, vă trans
mitem cu toată dragostea și cu toată iu
birea pe care am primit-o de la Domnul
și Mântuitorul nostru, mesajul Învierii
dorim să vă aducă împliniri sufletești și
multe binecuvântări în familii și în tot
ce faceți.
Biserica Penticostală Efrata,
Pastor Paveloni Nelu

Tradiţii vechi de Paști
Multe dintre obiceiurile populare le păstrăm fără să
mai ştim de unde provin. Curăţenia casei înainte de
sărbătoare, vopsitul ouălor vinerea, sfinţirea bucatelor.
Ultima săptămână a postului Paştelui este cea
mai importantă perioadă. Ea trebuie folosită pen
tru căinţă şi comemorare. Tot atunci sunt pre
gătite şi bucatele de Paşti. Până de Înviere, toa
tă casa trebuie să fie curată și bucatele să fie gata.
Ouăle se vopsesc în Vinerea Mare, deoarece legenda spune că Sfânta Ma
ria, venind să-şi vadă Fiul răstignit, avea la ea un coş plin cu ouă pe care l-a lă
sat chiar lângă cruce când a început să-L plângă. Se spune că sângele acestu
ia a înroşit ouăle, iar de atunci s-a păstrat obiceiul vopsirii de ouă roşii de Paşte.
În seara de Înviere, conform tradiţiei, toată lumea merge la biserică pentru a par
ticipa la slujbă şi pentru a lua lumină. La sfârşitul slujbei, preotul împarte tutu
ror sfintele paşti, adică pâine sfinţită, stropită cu vin şi cu agheasmă. Familia
se întoarce spre dimineaţă de la biserică şi gustă mai întâi ouăle şi pasca sfinţite.
Vechile obiceiuri româneşti cer ca la slujba de Înviere să fie sfinţite bucate pre
cum ouăle, pască, dar şi slănină, hrean, cuişoare, sare, făină, usturoi, busuioc. Fie
care dintre aceste bucate erau folosite şi în medicina tradiţională. Cine mănâncă
ouă sfinţite, prima dată în ziua de Paşti, se spune că va fi uşor peste an, iar cine
mânca hrean când ajungea acasă după biserică, era iute şi sănătos tot anul. Dacă
se punea hrean sfinţit în apă, apa se curăţa, iar slănina era folosită ca leac pentru
răni, cu sarea se curăţau fântânile, iar cuişoarele se foloseau la dureri de măsele.
Două condimente erau considerate aproape magice, usturoiul sfinţit alunga strigoii şi
duhurile rele, iar busuiocul era planta dragostei. Acestea sunt doar câteva tradiţii de
Paște, însă fiecare zonă românească şi chiar fiecare localitate, au propriile obiceiuri.
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Cronica fotbalistică făgețeană

Etapele cu numerele 21, 22 și 23 au fost cu ghinion pentru echipa antrenată de Adrian Brazovan.
Trei înfrângeri succesive: 0-1 în deplasare la Sânnicolau Mare, 1-3 acasă cu CS Ghiroda și un
neverosimil 0-7 în deplasare la Becicherecu Mic, acolo unde Mama Mia s-a răzbunat cu vârf
și îndesat pentru eșecul de la Făget din tur. Etapa cu numărul 24 a programat la Făget meciul
cu Bega Belinț (în tur 2-1 pentru belințeni). Te un teren greu, făgețenii s-a impus la limită 1-0,
gol marcat din penalty de antrenorul- jucător Brazovan. Formația aliniată pe teren: Laurențiu –
Ivan, Căliman, Moroaică, Răzvan Benescu – Stănilă, Brazovan, Nechita, Țofei – Oprea, Neagu.
Au mai jucat: Papuc, Sergiu Benescu, Lupulescu, Haluska. De menționat că antrenorul- jucător
Brazovan a ratat un alt penalty obținut de făgețeni în cea de-a doua repriză. În etapa următoare,
Arsenal Flacăra Făget a pierdut la scor (0-4) în deplasare la Pobeda Dudeștii Vechi. După dis
putarea rundei cu numărul 25, făgețenii se află pe locul 10 în clasament.
Conducerea clubului, banca tehnică, jucătorii urează ”Paște fericit”
tuturor suporterilor și locuitorilor orașului Făget!

În atenția deținătorilor de animale!

Subvenții APIA
Remintim fermierilor că,
până pe data de 15 mai 2013,
pot depune la APIA Făget
cererile de plată pentru sche
mele/măsurile de sprijin pe
suprafaţă . Pentru cererile de
plată depuse după data de 15
mai, se vor aplica penalităţi
de 1% pentru fiecare zi lu
crătoare de întârziere. După
data de 10 iunie 2013, cererea
de sprijin nu mai este admisă
la calculul plăţii pentru anul
în curs.
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Primarul Marcel Avram
a organizat la sediul
administrației locale mai
multe întâlniri cu ciobani,
crescătorii de animale pen
tru a le aduce la cunoștiință
reglementările legale în vi
goare cu privire la interzi
cerea pășunatului, plimbării
animalelor ori staționarea
acestora pe terenurile agricole. Întâlnirile au fost necesare în
trucât, în ultima perioadă, Primăria Făget a fost sesizată în mai
multe rânduri de faptul că deținători de ovine și bovine intră
cu animalele în culturile locuitorilor provocând importante da
une. La aceste întâlniri au mai participat și reprezentanți Cen
trului Agricol, ai Primăriei Făget și a Poliției Făget. ”Este în
vigoare HCL nr. 84 din 29.11.2017 care stipulează clar că este
interzis pășunatul, plimbarea, staționarea animalelor domestice
(ovine, caprine, bovine, cabaline, porcine) pe terenurile agricole
de pe raza orașului. Cei care încalcă această hotărâre riscă să
plătească proprietarilor de terenuri cultivate daunele provocate.
De asemenea, vor achita și o amendă cuprinsă între 1000 și
2500 lei. Pe această cale, solicit tuturor deținătorilor de ani
male domestice să respecte HCL nr.84/2007” spune primarul
Marcel Avram.

Urez tuturor
făgețenilor care
poartă numele Florin, Florica, Florina
și Gheorghe, Gheorghina, Georgeta,
George un sincer
“La mulţi ani!”
Primar
Prof. Marcel Avram

Căsătorii

Livinschi Ștefan cu Lazăr Mirabela Margareta
Inişca Bujor Mihai cu
Bilei Patricia
Borş Arpad cu Săftău
Ana Minodora
Tonţ Claudiu Daniel cu
Prichici Viorica Lidia

Le urăm
“Casă de Piatră”!

Naşteri
Wuchingher Ciprian
Elisei
Botârlă Loredana Geor
giana
Ciobanu Liviu Florin
Petric Sonia Maria
Veciunca Soraya Saray
Azgur Caleb
Să crească mari şi
sănătoși! Felicitări
părinţilor!

Decese
Bodea Dtrin
Bozgău Maria
Haineş Regina
Jucu Ioan
Martinescu Teodora
Cornelia
Neagu Nicolae

Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

