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Luna decembrie a fost în-
totdeauna bogată în eveni-
mente la Dudeștii Noi. Nici
anul acesta nu face excepție.

Astfel, cei care doresc să
serbeze așa cum se cuvine
Ziua Națională a României
și să arboreze drapelul
național sunt așteptați, la fel
ca în anii precedenți, la se-
cretariatul Primăriei, între
orele 8-16:30, de unde pot
ridica, gratuit, steaguri
națio nale.

Cu ocazia zilei de 1 de-
cembrie, Ziua Națională, Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi organizează Festivalul-Concurs  „Rapsodiile
neamului”, ediția a V-a, dedicat corurilor și formațiunilor
corale. Spectacolul va avea loc începând cu ora 16, la Casa
de Cultură din Dudeștii Noi. În seara zilei de 1 decembrie
se va aprinde iluminatul festiv de sărbători, care și anul
acesta este unul deosebit, aducând în localitate spiritul săr-

bătorii de Crăciun.
În seara zilei de 5 decem-

brie, în Ajun de Sfântul Ni-
colae, copiii sunt așteptați la
Casa de Cultură pentru
aprinderea bradului de Cră-
ciun.

De asemenea, în 8 de-
cembrie va avea loc Festiva-
lul de datini, colinde și
obiceiuri de iarnă, la care
vor participa ansamblurile:
„Du deș teana”, „Mărgini-
mea” din Sibiu, „Flori de
Bucovina” din Sadova, Su-
ceava, „Junii Becleanului”, din Beclean, Brașov, precum
și soliștii Alexandra Chira, Silvia Timiș, Raluca Radu, Lu-
ciana Ene, Ioan Surdu, Cosmin Bîrlan, Ciprian Roman și
Cristian Fodor. Acompaniază Taraful „Pro Datina”, pre-
zintă Felicia Stoian. Evenimentul va avea loc la Casa de
Cultură, începând cu ora 19.

A. BORBELY

Evenimentele lunii decembrie
la Dudeștii Noi

Încă două străzi din vatra veche a comunei Dudeștii
Noi - Intrarea Viilor și Nuferilor - au fost asfaltate. „Cele
două străzi - ne spune primarul Alin Nica - fac parte din

proiectul cu finanțare europeană «Asfaltarea străzilor din
comuna Dudeștii Noi», care prevede asfaltarea tututor
străzilor din vatra veche a satului. Au mai rămas de as-
faltat străzile Livezii (parțial), Gării, Calea Timișoarei -

Drumul Comunal până la Drumul Național. Așa cum ne-
am propus, ne dorim să finalizăm în acest an proiectul.
Pe strada Gării se lucrează deja, la fel și pe strada Livezii.
Sperăm ca firma care asfaltează să se miște un pic mai
repede decât a făcut-o până acum. S-au pierdut zile când
timpul era prielnic și a lăsat aceste trei străzi pe partea de
final a contractului, care este prevăzut a se încheia în luna
februarie a anului viitor, în cazul în care nu se va prelungi
din cauza stării vremii.

În același timp, după ce partea de asfaltare se va în-

cheia se va trece la realizarea acceselor. Pe străzile mai
înguste, acestea se vor face până la trotuar, iar pe străzile
mai largi se va face doar o pană de coborâre de pe drum,
astfel încât să nu fie denivelarea foarte mare la accesul la
gospodării.

Mai rămân de realizat semnalizările rutiere și indica-
toarele, după care se va preda lucrarea. Acest lucru se va
face după rezolvarea câtorva neconformități pe care le-
am descoperit pe străzile deja asfaltate, pe care le-am co-
municat constructorului în vederea remedierii”. (A.B.)

Încă două străzi asfaltate în vatra
veche a comunei Dudeștii Noi
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În luna octombrie 2019, noi, cei din trupa de dans
modern „Extrem” Dudeștii Noi, am aniversat patru ani
de la înființare. Majoritatea copiilor au fost alături de
mine încă din prima zi. Aș vrea să le mulțumesc atât
lor, cât și părinților lor că au încurajat practicarea aces-
tui sport frumos ridicat la rang de arta și că am reușit
împreună să conturăm în pași de dans un colectiv prie-

tenos și deschis.
În 9 noiembrie 2019 am participat la concursul

WADF (World Artistic Dance Federation)  European
Championship and European grand prix, organizat
anul acesta la Sala Sporturilor din Buziaș.

Formația de dans modern „Extrem” s-a prezentat cu

două grupe de copii, prima cu vârste cuprinse între 5
și 9 ani, cu un dans de categorie urban pop disco - mini
kids - small teams cu „uma”, melodia din coloana so-
noră a filmului „Descendenții”, iar cei mari (12-19 ani)
cu trei coregrafii la trei categorii, și anume all stye
small team, urban pop disco și street. Am adus acasă
patru trofee, două locuri 1 și două locuri 3.

În total avem 29 trofee, medalii și diplome.
La ruga comunei am avut un program de 20 de mi-

nute, cu cinci intrări cei mari și două intrări cei mici.
În 2019 am mai participat la un concurs local orga-

nizat la Săcălaz în 2 iunie, unde am participat și am
câștigat două premii de locul I, cu un dans gen country

- Cowboy și un jive.
Tot în 2019, în martie, am participat la WADF

(World Artistic Dance Federation) European Cham-
pionship and European grand prix, organizat la Cole-
giul Național de Artă „Ion Vidu” din Timișoara, unde
am mai adăugat la palmares un loc 1 cu formația mai
tânără, cu dansul Havana, categoria small teams cho-

reographed dance show mini kids, și un loc 2 cu cei
mari, cu dansul „Mi Gente”, la categoria urban pop
large teams.

Alexandra-Laura STANCA, instructor de dans al
trupei de dans modern „Extrem” Dudeștii Noi

Din activitatea trupei de dans modern „Extrem” Dudeștii Noi

Final de tur în Liga 
a IV-a pentru CSC

Dudeștii Noi

S-a încheiat prima parte a campionatului Ligii a IV-a Timiș,
acolo unde evoluează echipa de fotbal seniori a Clubului Sportiv
Comunal Dudeștii Noi. După disputarea a 17 jocuri, CSC ocupă
poziția a șasea, cu 29 de puncte, însă așteaptă soluționarea
contestației din jocul cu CSM Lugoj. Dacă la comisiile AJF echipa
dudeșteană va avea câștig de cauză și va câștiga la masa verde cu
3-0, atunci CSC va urca pe poziția a patra a clasamentului.

Până atunci, însă, să remarcăm evoluția bună din prima parte a
sezonului, când echipa pregătită de Valentin Miculescu și Dan
Pavel a fost înfrântă doar de patru ori! Fotbaliștii dudeșteni au
reușit să câștige opt partide și să încheie alte cinci la egalitate.

De la ultima apariție a ziarului nostru, în ceea ce privește echipa
locală, s-au mai disputat partidele: etapa a XII-a - ACS Carani -
CSC 2-2; etapa a XIII-a - CSC - CSM Lugoj 1-5; etapa a XIV-a -
CS Timișul Șag - CSC 2-1; etapa a XV-a - CSC - CS Milenium
Giarmata 2-2; etapa a XVI-a - CS Unirea Sânnicolau Mare - CSC
2-2; etapa a XVII-a - CSC - ACS Voința Mașloc 3-0.

Lotul cu care CSC Dudeștii Noi a abordat această primă parte a
sezonului 2019-2020 a Ligii a IV-a este următorul: Paul-Lucian
Burtic, Denis-Cornel Bud, Eugen-Rudolf Lutsch, Ciprian-Petru
Palade, Mădălin-Alin Livan, Ion-Daniel Dragu, Vlad Slabu, Narcis
Damian, Sorin-Laurențiu Berar, Traian-Bogdan Miheț, Dan
Roman, Eugen-Valentin Pistrițu, Octavian-Daniel Firuț, Claudiu
Balint, Răzvan-Alexandru Plopeanu, Marius Nichitean, Mihai
Hurdea și Andrei Oniceanu.

În altă ordine de idei, CSC Dudeștii Noi va evolua în deplasare,
la Timișul Șag, în ultimul meci oficial al sezonului, partidă contând
pentru turul al IV-lea al Cupei României, faza județeană. Jocul va
avea loc sâmbătă 30 noiembrie, cu începere de la ora 11. (A.B.)

Și cea de-a doua echipă de fotbal seniori a
CSC Dudeștii Noi, care evoluează în Seria I a
Ligii a VI-a „Promoție”, a avut o evoluție foarte
bună în prima parte a campionatului. Astfel,
după disputarea a nouă partide, echipa este cla-
sată pe poziția a patra, cu 18 puncte, trei mai
puține decât ocupanta primului loc, CS Voința
Biled.CSC a înregistrat, în turul sezonului, ur-
mătoarele rezultate: etapa I - ACS Fortuna Be-
cicherecu Mic - CSC 1-2; etapa a II-a CSC - AS
FC Spartak Gottlob 3-0; etapa a III-a - CS
Voința Biled - CSC 2-1; etapa a IV-a - CSC - CS
Banatul Teremia Mare 3-2; etapa a V-a - AS
Unirea Grabaț - CSC 1-3; etapa a VI-a - CSC -
AS Steaua Bulgăruș 0-2; etapa a VII-a - AS Che-
ceana Checea - CSC 4-1; etapa a VIII-a - CSC -

AS Progresul Iecea Mare 5-1; etapa a IX-a - AS
Pindul Dudeștii Noi - CSC 2-4.

Așadar, echipa secundă a CSC a înregistrat
șase victorii și doar trei înfrângeri, lucru care îi
dă speranță pentru o evoluție cel puțin la fel de
bună și în retur.

Lotul cu care CSC Dudeștii Noi a abordat
această primă parte a sezonului 2019-2020 al
Ligii a VI-a este următorul: Raul Neagu, Marian
Limbău, Marian Lupșoiu, Ionuț Crismaruc, Că-
tălin Crumpei, Ștefan Costea, Călin Greck,
Sorin Stolojan, Denis Tudorache, Cosmin Min-
gea, Titus Verdeț, Andrei Beldeanu, Ladislau
Greck, Marius Gaga, Raul Romanciuc, Dumitru
Cojocaru, Lucian Ghiță, Florinel Cârstulescu,
Teodor Pășcălău. (A.B.)

Echipa secundă a CSC Dudeștii
Noi, locul patru în „Promoție”, 

la *nal de tur

În campionatul juniorilor cu vârsta sub 13 ani,
CSC Dudeștii Noi continuă să conducă
ostilitățile în Seria a II-a. Tinerii fotbaliști
pregătiți de Valentin Miculescu au zece victorii

și o singură înfrângere în primele unsprezece
etape. Astfel, ei conduc în clasament cu un
avans de cinci puncte față de ocupanta poziției
secunde, ACS Atletico Timișoara. Juniorii

dudeșteni au acumulat până acum 30 de puncte,
au marcat 48 de goluri și au primit doar zece.

De la ultima apariție a ziarului local, tinerii
fotbaliști au disputat partidele: etapa a VII-a -
CS Sînandrei Timiș - CSC 1-6; etapa a VIII-a -
CSC - ACS Vlad Sport Academy 3-1; etapa a
IX-a - LPS Banatul Timișoara - CSC 0-1; etapa
a X-a - CSC - CS Avântul Periam 4-1; etapa a
XI-a - AS Seceani - CSC 1-3.

În altă ordine de idei, să spunem că în orga-
nizarea CSC Dudeștii Noi, pe terenul de fotbal
din localitate, s-au disputat jocurile Grupei A a
Cupei Satelor. Au participat echipele din Pe-
riam, Șandra, Remetea Mare și Dudeștii Noi.
Rezultatele echipei din Dudeștii Noi au fost ur-
mătoarele: 3-0 cu Periam, 3-0 cu Șandra și 3-1
cu Remetea Mare. Cu nouă puncte din nouă po-
sibile, CSC Dudeștii Noi s-a calificat în finala
pe care o va disputa anul viitor în compania
sportivilor de la CSC Ghiroda și Giarmata Vii.

Până atunci, în perioada 29 noiembrie - 1 de-
cembrie, la București, CSC Dudeștii Noi va evo-
lua la Cupa Loteriei Române. (A.B.)

Juniorii U13 de la CSC conduc 
clasamentul Seriei a II-a din Timiș
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
decembrie 2019

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeștii Noi acest talon
pentru autocitirea consumului de apă. 
Tot ce trebuie să faceţi, după completarea datelor personale, este să treceţi la rubrica
„citire contor” toate cifrele înscrise pe ceasul de apă care vă aparţine.
Taloanele completate se vor depune O SINGURĂ DATĂ, în cutia poştală specială,
amplasată la sediul Primăriei comunei Dudeștii Noi.

Numele şi prenumele:........................................................

Adresa:...............................................................................

Telefon:...............................................................................

Citire contor (metri cubi apă)..............................................

Semnătura

1) Deșeurile reziduale se colectează
în pubele de culoare verde/gri/negru și
sunt de tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau
proaspete;

- resturi de produse lactate (lapte,
smântână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de com-

panie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și

cărbuni);
- resturi vegetale din curte tratate cu

pesticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;
- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă,

geamuri sparte;
- resturi de fructe și legume proas-

pete sau gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână,

bumbac, mătase) mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde

numai lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze,

crengi și nuiele mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite,

umede și murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colec-

tează în pubele de culoare albastră/gal-
benă în mediul urban, respectiv în saci
de culoare galbenă în mediul rural și
sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de

tip sticlă albă/colorată se colectează în
containere tip clopot de culoare
albă/verde, nefiind permis amestecul
sticlei cu deșeuri din materiale de tip
porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelun-

gată altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum:

- calorifere fontă, calorifere alumi-
niu, uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri
de geamuri și sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decora-

tive, mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;

- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi pro-

soape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, ca-

bine de duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă,

lavoare, rezervoare de apă pentru vase
de toaletă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelun-

gată, altele decât deșeurile din echipa-
mente electrice și electronice, precum
calorifere fontă, calorifere aluminiu,
uși, tocuri de uși, geamuri, tocuri de
geamuri și sticlă de geam, vor fi colec-
tate doar în cadrul campaniilor de co-
lectare deșeuri voluminoase din anul
2019, iar începând cu anul 2020 aces-
tea nu vor mai fi colectate, deoarece
aceste deșeuri fac parte din categoria
deșeurilor din construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de

substanțe periculoase sau sunt contami-
nate cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o
matrică poroasă solidă formată din ma-
teriale periculoase, inclusiv containe-
rele goale pentru stocarea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (in-
clusiv filtre de ulei nespecificate în altă
parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcă-
minte de protecție contaminate cu
substanțe periculoase, vopsele, cerne-
luri, adezivi și rășini cu conținut de
substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb,
mercur, Ni-Cd, alcaline sau baterii și
acumulatori nesortate conținând aceste
baterii;

- solvenți, acizi, alcali, uleiuri și gră-
simi, altele decât cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe
periculoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclu-
siv haloni) cu conținut de substanțe pe-
riculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu

conținut de solvenți organici sau alte
substanțe periculoase.

Deșeurile voluminoase și pericu-
loase se colectează în containerele spe-
cial puse la dispoziție în cadrul
campaniilor de colectare a deșeurilor
voluminoase și periculoase din timpul
anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase Consiliul Județean 

asfaltează drumul 
dintre Săcălaz 

și Dudeștii Noi
Se conturează minicentura de vest a Timișoarei

Consiliul Județean asfaltează drumul de legătură între Săcălaz și DN6, o zonă
care nu este în prezent acoperită de centura de ocolire a Timișoarei. Investiția face
parte din strategia CJ Timiș de a lega comunele din jurul municipiului prin drumuri
județene, o minicentură care să degreveze orașul de traficul de tranzit. Între Dudeștii
Noi și Sînandrei, precum și între Sânmihaiu Român și Săcălaz există deja drumuri
județene asfaltate, noua investiție creând astfel o legătură între patru comune și DN7.
Trebuie menționat de asemenea că CJ Timiș are în lucru și documentația pentru lăr-
girea la patru benzi a șoselei dintre Sînandrei și Calea Aradului.

Revenind la drumul Săcălaz - Dudeștii Noi, șoseaua propusă spre asfaltare are cinci
kilometri și este în prezent din pământ. Investiția se ridică la 13 milioane de lei, cu tot
cu TVA. Consiliul Județean va asigura o cofinanțare de aproape 6 milioane de lei, restul
de bani provenind din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL).

„În perioada imediat următoare scoatem proiectarea și execuția la licitație. Lu-
crarea este cu atât mai importantă în contextul în care lucrăm și la documentația
pentru legătura dintre Șag și Sânmihaiu Român. 

Când vom finaliza aceste două drumuri, vom avea un inel complet în jurul
Timișoarei, format din drumuri județene pe partea de vest și centura ocolitoare la
nivel de drum național în rest. Aceasta în condițiile în care lucrările la Centura de
Sud trebuie să înceapă și ele în curând. Chiar și până la realizarea legăturii dintre
Șag și Sânmihai, ‹‹inelul›› se va închide prin Utvin”, spune președintele CJ Timiș,
Călin Dobra. Durata estimată de execuție este de 21 de luni, din care cinci sunt alo-
cate proiectării. Benzile de circulație vor avea trei metri lățime fiecare, cu un acos-
tament de un metru pe ambele sensuri. Pentru siguranța circulației s-au prevăzut și
2,5 kilometri liniari de parapeți metalici, iar la intersecția cu DN6 se va amenaja un
sens giratoriu, care va include și accesul existent spre Dudeștii Noi, conform unui
comunicat al CJ Timiș.
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Amenzi mai mari

pentru cei care 
abandonează deșeuri
în locuri nepermise!
Primăria comunei Dudeștii Noi face apel la

cetățeni să nu abandoneze deșeurile adunate în saci
de plastic pe domeniul public. Acestea pot deveni
rapid rampe ilegale de deșeuri, multe persoane
având tendința să arunce langă sacii cu deșeuri tot
felul de alte obiecte și resturi.

Deșeurile se colectează, în campanii trimestriale,
de către firma RETIM Ecologic Service SA, a cărei
activitate se desfășoară pe raza comunei.

În altă ordine de idei, cresc amenzile pentru cei
care aruncă gunoiul în alte locuri decât cele autori-
zate în acest sens. Creșterea o vor simți persoanele
fizice. Amenzile pentru gestionarea necorespunză-
toare a deșeurilor ajung, printr-o nouă lege, între
3.000 și 6.000 de lei pentru persoanele fizice și între
20.000 și 40.000 de lei pentru persoanele juridice.
În plus, cel care a abandonat deșeurile, conform noii
legi, are obligația să le ridice, suportând costurile
pentru curățarea spațiului respectiv.

Subliniem că toate persoanele fizice și juridice au
obligația de a colecta separat deșeurile menajere și
reciclabile, de a le încredința în vederea eliminării
și valorificării doar operatorilor economici autorizați
să presteze serviciul de colectare a deșeurilor. Aban-
donarea deșeurilor și eliminarea acestora în afara
spațiilor autorizate este interzisă! (A.B.)

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR), gestionat de Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), prin Grupul de Acțiune Lo-
cală Triplex Confinium Sânnicolau Mare - din care face
parte și comuna Dudeștii Noi - a fost câștigat proiectul
privind ambulanța socială. Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi, ne dă amănunte: „Este un proiect care se
înscrie în linia îmbunătățirii și multiplicării serviciilor
pe care Primăria dorește să le presteze către
cetățeni și a pornit de la analiza situației me-
dico-sociale din comuna noastră. 

Am identificat o serie de probleme cu care
se confruntă anumiți cetățeni din comună și
care merită atenția și sprijinul nostru. 

Este vorba de mai multe categorii deza-
vantajate din punct de vedere social: per-
soane cu dizabilități, persoane vârstnice care
locuiesc singure, persoane cu boli cronice,
copii care locuiesc cu alți aparținători decât
părinții, care sunt plecați în străinătate la
muncă, etnici romi aflați în dificultate, fami-
lii sărace. 

Ambulanța socială va acționa ca o forță de
intervenție rapidă atunci când un cetățean are o pro-
blemă medico-socială. 

Și dau câteva exemple: noi am ajutat și vom ajuta în
continuare bătrânii care nu se pot deplasa la Timișoara
pentru analize în vederea obținerii anumitor beneficii
sociale sau la comisiile pentru stabilirea drepturilor per-
soanelor cu handicap; am ajutat persoane în vârstă cu
realizarea dosarului, depunerea actelor și deplasarea
efectivă a persoanelor pentru semnarea actelor de pen-
sie. 

Dorim să mergem în comună la fiecare caz de boli
cronice pe care îl identificăm, iar persoanele respective

nu au posibilitatea să beneficieze de îngrijirea medicală
specifică vor fi monitorizate, vom ține legătura și cu
medicii de familie, încercând să nu se ajungă în situații
critice care să pună viața cetățenilor în pericol. 

Trebuie să lucrăm puțin și la prevenire, și pe profi-
laxie, din punct de vedere medical, venind în sprijinul
medicilor de familie și a sistemului de sănătate în ge-
neral. 

Încă de anul trecut am angajat un asistent medical
comunitar care are pregătirea medicală corespunzătoare
pentru a-i permite să identifice anumite probleme me-
dicale; nu este medic, însă poate semnala medicilor de
familie sau - dacă sunt situații mai grave - unităților
specializate din Timișoara anumite probleme cu care se
confruntă persoanele vulnerabile.

Valoarea proiectului este de aproximativ 100.000 de
euro, din care 65.000 de euro reprezintă bani europeni. 

Ambulanța socială va fi dotată cu aparatură de
intervenție în caz de urgență, dar și cu materiale neme-
dicale necesare ajutorării persoanelor vulnerabile din
punct de vedere social. Proiectul este unic și pilot la ni-
velul județului Timiș”. A. BORBELY

Încă un proiect cu !nanțare europeană câștigat: 
Premieră județeană -

ambulanța socială

Facilități !scale 
pentru persoanele 

!zice și juridice
Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi, la

propunerea primarului Alin Nica, a votat un pro-
iect de hotărâre prin care se acordă anumite
facilități fiscale tuturor persoanelor fizice și juri-
dice care își achită la zi, până în data de 15 de-
cembrie, toate debitele către bugetul local,
facilitatea constând în ștergerea penalităților de
întârziere și a dobânzilor pentru impozitele și ta-
xele locale restante la 31 decembrie 2018. 

Aici nu intră în calcul chiriile, concesiunile și
ratele la case sau terenuri.

Cei care doresc să beneficieze de aceste
facilități fiscale trebuie să depună o cerere însoțită
de anumite documente care să ateste achitarea de-
bitelor la zi. 

Cererile se pot depune până în data de 15 de-
cembrie, inclusiv, urmând ca primarul să le
aprobe după verificarea îndeplinirii condițiilor
stabilite prin hotărârea Consiliului Local. 

„În acest sens, ne spune primarul Alin Nica,
dorim să dăm șansa persoanelor la care
penalitățile de întârziere au devenit mai mari
decât debitele efective și care practic sunt insol-
vabile să li se ia o astfel de povară de pe umeri,
comuna nemaiavând șanse concrete de recuperare
a debitelor, respectivele persoane neputând fi exe-
cutate silit. 

Practic, am epuizat toate căile de executare si-
lită, neavând ce să executăm și, deci, neputând
recupera debitele. 

Câștigul comunei este, prin aceste facilități, că
își recuperează debitul principal și renunță la par-
tea de accesoriu. 

În acest fel, inclusiv gradul de colectare va
crește și ne vom debarasa de acele debite rezi-
duale imposibil de recuperat, care denaturau re-
zultatul încasărilor la bugetul local. 

De acest procent de colectare depinde și suma
care ni se alocă din bugetul de stat pentru echili-
brarea bugetelor locale”. (A.B.)

Președintele Klaus Iohannis a reușit să câștige un
nou mandat de președinte, învingând detașat, în turul
doi al alegerilor prezidențiale, candidatul PSD Viorica
Dăncilă.

Și la Dudeștii Noi președintele în exercițiu
și-a reconfirmat supremația, atât în primul tur,
cât și în cel de-al doilea impunându-se detașat
în opțiunile electoratului.

Astfel, în primul tur al alegerilor
prezidențiale, desfășurat în 10 noiembrie, i-a
dat câștig de cauză, în comuna Dudeștii Noi,
președintelui în exercițiu, Klaus Iohannis.
Candidatul PNL a obținut un procent de
51,6% din voturi, fiind urmat de Dan Barna,
candidatul USR/PLUS, cu 17,6%, și Viorica
Dăncilă, candidatul PSD, cu 10,5%.

La nivel național Klaus Iohannis a obținut

36,91 de procente, în timp ce pe locul doi s-a clasat
Viorica Dăncilă, cu 23,45%. Cei doi candidați se vor
înfrunta în turul doi, decisiv, al alegerilor prezidențiale
în ziua de 24 noiembrie.

În turul doi, candidatul PNL s-a impus, la
Dudeștii Noi, de o manieră categorică. Din numărul
total de voturi exprimate, nu mai puțin de 81% au
fost pentru Klaus Iohannis, în timp ce Viorica Dăn-
cilă a întrunit sufragiile a doar 19% dintre alegători.

La nivel național, după numărarea voturilor din
99,67% dintre secțiile de votare, scorul înregistrat
de Klaus Iohannis este de 65,88%, în timp ce Vio-
rica Dăncilă a primit doar 34,12% din voturi.

În aceste condiții, președintele României pentru
următorii cinci ani este Klaus Iohannis, care și-a
confirmat autoritar al doilea mandat.

A. BORBELY

Klaus Iohannis câștigă un
nou mandat de președinte
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Pentru că anul acesta sărbătoarea Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir a picat într-o zi
de sâmbătă, Primăria și Consiliul Local ale comunei
Dudeștii Noi au decis să organizeze trei zile de petre-
cere, ocazionate de Ruga dudeșteană și Zilele comu-
nei.

Astfel, în seara zilei de 25 octombrie, cu începere
de la ora 18, la Casa de Cultură, s-a desfășurat Carna-
valul dovlecilor. Acesta a fost urmat, de la ora 20, de
o seară pentru tineret.

Sâmbătă, 26 octombrie, de Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, la ora 17 s-a ținut slujba de hram. Dudeștenii
au venit, cu mic, cu mare, pentru a-l celebra pe patro-
nul spiritual al lăcașului de cult și pe ocrotitorul
localității. 

Un sobor de preoți a oficiat sfânta slujbă a Vecer-
niei, în prezența nașilor Rugii de anul acesta, Daniel,
Cristina, David și Maia Puican.

La final, după ce colacul de Rugă a fost sfințit, pă-
rintele paroh al Bisericii Ortodoxe „Sfântul Dimitrie”
din Dudeștii Noi, Ionuț Cristea, s-a adresat celor
prezenți: „Iată-ne, cu ajutorul bunului Dumnezeu, în
această zi de sărbătoare pentru noi, și nu numai, în
această zi în care tema este recunoștința. 

Am înțeles, se pare, fiecare dintre noi că pentru a
dobândi anumite lucruri în viață și în lumea aceasta
trebuie să împlinim anumite condiții. 

De multe ori, însă, suntem răutăcioși și acuzăm că
n-am primit după cum merităm. Dar, la fel, de multe
ori, atunci când suntem mai înțelepți în acele momente
ale vieții noastre, ne dăm seama că am primit mai mult
decât meritam. 

Voia și mila lui Dumnezeu asupra noastră sunt de
multe ori pentru noi greu de înțeles. 

Lucrarea pe care Dumnezeu o desfășoară asupra
noastră și cu fiecare dintre noi în parte ni se pare, la
un moment dat, prea grea pentru noi. Dar toate le tre-
cem dacă avem credință. Și orice ne este nouă cu
putință dacă avem credință. Iată condiția, iată esența
noastră, a creștinilor ortodocși, care stă la baza mân-
tuirii noastre. 

N-a venit nimeni astăzi aici să nu aibă credință. Cu
toții am venit pentru că am considerat potrivit să adu-
cem bunului Dumnezeu un pic de recunoștință. Spun
un pic, pentru că este puțin pentru câte și cât de mult
ne dă nouă Dumnezeu pentru câte facem noi ca să me-
rităm toate cele pe care le primim. Iată, iubiți
credincioși și credincioase, am căutat ca mesajul de as-
tăzi să fie unul de recunoștință și de apreciere pentru
frățiile voastre, care ați înțeles și ați crezut că este ne-
cesar și potrivit să veniți în sfânta biserică. Aveam o
discuție înainte de începerea slujbei, și anume, de ce
nu o ținem afară. 

Pentru că astăzi este ziua și Hramul bisericii noastre,
astăzi îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
cel care este ocrotitorul bisericii noastre. 

Vă aduceți aminte, la un moment dat Hristos ră-
mâne în templu. Părinții Lui îl căutau disperați și nu-
L găseau. Când L-au găsit L-a întrebat maica Sa unde
a fost. Și El răspunde: Unde puteam să fiu decât în casa
Tatălui Meu? 

Dacă noi suntem fiii lui Dumnezeu și dacă noi sun-
tem enoriașii acestei parohii, iar dacă aceasta este bi-
serica noastră pe care o cinstim și în care venim să ne
aducem prinosul nostru de rugăciune, de ce să nu in-
trăm în ea? 

De ce să nu îi cinstim ziua? De ce să nu facem ceea
ce trebuie să facă un copil bun și ascultător pentru pă-
rintele său atunci când nu-l uită, atunci când îi este re-
cunoscător, atunci când se întoarce și îi mulțumește
pentru tot ceea ce a făcut pentru el și pentru tot ceea
ce i-a dăruit?

Acestea sunt câteva dintre semnificațiile zilei de as-

tăzi. Aceasta este ziua pe care a dăruit-o Domnul să ne
bucurăm și să ne veselim într-însa și să-i mulțumim
lui Dumnezeu pentru că mai avem biserică. Să-l rugăm
pe Dumnezeu să ne ajute să mai avem biserică, pentru
că vedeți cum sunt vremurile, timpurile, care sunt ris-
curile și pericolele care ne așteaptă din punct de vedere
spiritual. 

Țineți aproape de Casa lui Dumnezeu, țineți
aproape de biserica lui Hristos.

Nădăjduim că menirea, slujba și toate cele pe care
le-am făcut fiecare dintre noi în dreptul său - noi, ca
slujitori, voi, ca credincioși, autoritățile locale, ca or-
ganizatoare -, cu toții să primiți mulțumirea noastră,
pentru că sunteți aproape.

Mulțumesc și fraților părinți care au ținut să fie îm-
preună cu noi în această zi de sărbătoare - părintele
Mihai Venter, de la Giarmata, părintele Ovidiu Cucec,
de la Utvin, părintele Ioan Jurji, de la Becicherecu
Mic, părintele Floria Gașpar, de la Dudeștii Noi.

Mulțumim familiei Puican, nașii Rugii de anul
acesta, pentru efortul pe care l-au făcut și pentru toată
dragostea pe care au manifestat-o față de biserică. Să
le înmulțească Dumnezeu de acolo de unde au luat, să
le dăruiască sănătate, pace și bună înțelegere”.

La final s-au anunțat și nașii Rugii de anul viitor,
membrii familiei Bozdog.

După ce colacul de Rugă a fost împărțit, după rân-
duială, în fața bisericii s-a încins hora. Apoi, în alai,
participanții s-au deplasat la Arena Sportivă, unde sub
genericul „Cântec, joc și voie bună” s-a derulat pro-
gramul artistic al zilei.

Înainte de a începe spectacolul, primarul comunei
Dudeștii Noi, Alin Nica, le-a adresat bun venit tuturor,
sănătate și la mulți ani celor care poartă numele de Du-
mitru și derivatele acestuia, dar și distracție plăcută la
Ruga din acest an.

La reușita spectacolului artistic și-au dat concursul
Ansamblul „Dudeșteana”, Formația „Pro Datina”, Fe-
licia Stoian, Ciprian Pop, Grigore Gherman, Sanda Ar-
gint și Radu Ille. Conducerea muzicală i-a aparținut
lui Adrian Scorobete.

Duminică, 27 octombrie, dimineața, cu sprijinul
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi, s-a desfășurat
Cupa Rugii la minifotbal. Au participa opt echipe,
împărțite în două grupe: Grupa A - Grașii, Cove Team,
AS Pindu, FC Dinamo Hodoni; Grupa B - CSC
Dudeștii Noi, Inazuma, Prietenii, Pisicile. La capătul
unor jocuri echilibrate, s-a realizat și clasamentul final.
Jocul pentru locul I a fost câștigat de Grașii, care au
trecut, după prelungiri, de Cove Team (scor final 2-1),
în timp ce finala mică i-a revenit CSC Dudeștii Noi,
care dispus cu 3-2 de Inazuma.

Cel mai bun portar al competiției a fost Cătălin
Crumpei, cel mai bun jucător, Andrei Terek, iar gol-
gheter, Marius Nichitean.

În după-amiaza zilei de dumincă a început din pro-
gramul artistic. De această dată pe scenă au urcat:
Trupa Extrem din Dudeștii Noi, formația „Pro Datina”,
Ramona și Petrică Vița, Adrian Stanca, Petre Iancu și
Adrian Chiriac.

Seara a fost programat concertul susținut de Miro-
slav Ilić & Band, urmat de Lino Golden și What’s Up
& Band.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu
Asociația „Pro Datina”.

La final, Alin Nica, primarul comunei Dudeștii Noi,
ne-a declarat: „A fost una dintre cele mai reușite Rugi,
dacă nu cea mai reușită de până acum. 

În premieră, evenimentele s-au derulat de-a lungul
a trei zile. A fost lume multă, am avut și muzică de
toate genurile, lucru care cred că a plăcut locuitorilor
și oaspeților”. 

A. BORBELY

Distracție de trei zile la Ruga Dudeșteană 2019
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În fiecare an, pe data de 8 noiembrie,
Biserica cinsteşte So borul Sfinţilor Mihail
şi Gavriil şi al tuturor Puterilor cereşti
celor fără de trupuri. Lumea îngerească a
fost creată de Dumnezeu din nimic, nu din
ceva preexistent şi nici din fiinţa Sa. Refer-
atul biblic despre creaţie nu vorbeşte în
mod precis despre crearea îngerilor. Sfinţii
Părinţi afirmă că la creaţie nu se vorbeşte
explicit despre îngeri din două motive:
evreii, înclinaţi spre idolatrie, ar fi căzut
uşor în rătăcirea idolatră a popoarelor
vecine şi că în cartea Facerii se urmăreşte
numai înfăţişarea începutului lumii văzute.
În ceea ce priveşte ierarhia îngerească,
Dionisie Areopagitul vede cetele îngereşti
în număr de nouă, aşezate în câte trei
grupuri suprapuse: Serafimi, Heruvimi,
Scaune; Domnii, Puteri, Stăpânii;
Începătorii, Arhangheli, Îngeri.

Sărbătoarea de faţă a fost la origine o
simplă aniversare anuală a sfinţirii unei
biserici a Sfântului Arhanghel Mihail,
ridicată la termele lui Arcadius din Con-
stantinopol. Astfel, ea apare în cele mai
vechi sinaxare ca fiind o sărbătoare numai
a Arhanghelului Mihail. Mai târziu ea a de-
venit o sărbătoare comună a tuturor
Sfinţilor Îngeri. În Mineiele ortodoxe întâlnim
alte patru zile liturgice consacrate pomenirii
Sfinţilor Ar han gheli sau unor minuni făcute prin
puterea lor:

La 6 septembrie se săvârşeşte pomenirea
unei minuni făcute de Sf. Ar hanghel Mihail, la
Chones, în Colosse din Frigia;

La 26 martie, a doua zi după praznicul Buneivestiri,
prăznuim Soborul (Adunarea) mai-marelui voievod
Gavriil;

La 13 iulie prăznuim al doilea Sobor al
Arhanghelului Gavriil, care este la origine ziua
sfinţirii unei biserici vestite a Sfântului
Arhanghel Gavriil;

Serbarea Arhanghelului Gavriil din Adin, în
ziua de 11 iunie (fără slujbă), când se come mo -
rează apariţia acestui sfânt Arhanghel la o
chilie din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi învăţat
pe un călugăr să cânte pentru prima oară partea
de la început a Axionului Sfintei Fecioare.

Soborul S nţilor Arhangheli
Mihai şi Gavriil și al tuturor

cereștilor puteri

Despre păcatul lucrului 
în zi de duminică

Un țăran lucra într-o zi de duminică la câmp, în timp ce consăteanul lui credincios se ducea la
sfânta biserică.

Primul începu a-și bate joc de vecinul lui, considerându-l habotnic.
Însă credinciosul îi spuse: 
– Prietene, ce ai spune dacă eu aș avea 7 galbeni și aș da 6 galbeni unui cerșetor, pe care l-aș

întâlni în drumul meu?
– Aș spune că ești foarte darnic, răspunse țăranul necredincios, puțin ironic.
– Dar ce-ai spune dacă acest cerșetor, în loc să-mi mulțumească, mi-ar cere și pe al șaptelea?
– Aș spune că e un om de nimic, un netrebnic, și că își merită spânzurătoarea.
Acum, cel ce mergea spre biserică, îi zise zâmbind:
– Ei bine, ți-ai rostit propria ta osândă, căci din șapte zile câte sunt într-o săptămână, Dumnezeu

ți-a dat șase pentru lucru și a șaptea o vrea să o sfințești pentru El. Dar tu o vrei și pe a șaptea
pentru tine. Faci întocmai ca acel cerșetor.

Necinstirea duminicii ca zi a Domnului și Creatorului Universului o practică foarte mulți dintre
creștinii botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Ne dorim din tot sufletul împlinirea multor dorințe, ne dorim sănătate, spor în toate, dar fără
de Dumnezeul Cel Adevărat.

Ne-am făurit dumnezeul propriu, acel dumnezeu care ascultă de noi, căruia îi facem noi legile
și regulile. Prin aceasta ne facem vinovați de ruperea armoniei lui Dumnezeu, pentru că în toate
facem voia noastră și nu cea dumnezeiască, adevărată.

Cât de superficial tratăm această necinstire a Duminicii și cât de mic ni se pare acest păcat.
Cât de neînsemnat ni se pare a face cu totul altceva atunci când întreaga creștinătate se roagă în
Biserici.

Să cugetăm cu atenție și să vedem cum și noi de multe ori ne rostim singuri sentința asemenea
batjocoritorului din pilda de mai sus.

Intrarea Maicii 
Domnului 
în Biserică

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este prăznuita pe
21 noiembrie. Această sărbătoare este cunoscută în popor
sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia.

Părinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana.
Lipsiți de copii, dar cu credință în Dumnezeu, L-au rugat
pe Dumnezeu să le dăruiască cinstea de a fi părinți, făgă-
duind că dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu și îl
vor închina Lui. 

Un înger le vestește că vor avea o fată pe care o vor numi
Maria. Sfinții Ioachim și Ana nu au uitat de promisiunea fă-
cută lui Dumnezeu și la trei ani de la nașterea Maicii Dom-
nului au dus-o pe fiica lor la templu.

Aici a fost întâmpinată de marele preot Zaharia, tatăl
Sfântului Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea mai sfântă
încăpere din acest loc, în Sfânta Sfintelor, unde a stat până
la vârsta de 15 ani. 

A fost condusă în acel loc sfânt, pentru că ea însăși avea
să devină „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, sălaș al lui
Dumnezeu-Cuvântul. Din ea, Cel Necuprins, Cel Veșnic,
avea să ia trup, să Se facă cuprins în pântecele ei.

Deși sunt persoane care susțin că lucrul acesta era cu
neputință, totuși Biserica, în cântările ei, afirmă: „Ceea ce
s-a hrănit în Sfânta Sfintelor, celei îmbrăcate cu credință și
cu înțelepciune și cu neîntinată feciorie, mai marele Gavriil
i-a adus din ceruri închinăciune”.

Informații despre acest eveniment din viața Maicii Dom-
nului avem în „Evanghelia după Iacov” sau „Protoevanghe-
lia”, o scriere apocrifă din secolul al II-lea.

Dintre sărbătorile închinate Maicii Domnului, numai Bu-
navestire are la bază un eveniment istoric consemnat în
Sfânta Scriptură (Luca I, 26-38). Despre celelalte sărbători,
evangheliile canonice nu ne dau mărturii, informațiile pro-
venind din Sfânta Tradiție și din evangheliile necanonice
(apocrife).

Părintele profesor Ene Braniște afirma că această sărbă-
toare a luat naștere în secolul VI. „Pe 20 noiembrie 543,
Justinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o bi-
serică închinată Sfintei Fecioare, care, spre deosebire de
una mai veche, a fost numită biserica Sfânta Maria cea
nouă. 

Conform obiceiului, a doua zi după sfințire, adică pe 21
noiembrie, a început să fie serbat hramul (patronul) biseri-
cii, adică însăși Sfânta Fecioară, serbarea fiind consacrată
aducerii ei la templu”.

În Apus sărbătoarea a fost adoptată de papa Grigorie XI-
lea, care a cinstit-o pentru prima data în anul 1374, la Avig-
non.

Începând cu data de 21 noiembrie, în cadrul slujbei Utre-
niei, se cântă Catavasiile: „Hristos Se naște, slăviți-L!...”.
Este o sărbătoare care ne pregătește și pe noi să-L facem pe
Hristos să Se nască tainic în noi.

Nu este de ajuns să știm că Fecioara Maria a fost dusă la
Templu și a stat până la vârsta de 15 ani. Important este să
pătrundem în înțelesul profund al evenimentului istoric și
să descoperim că prezența ei în Sfânta Sfintelor e roditoare:
face ca Fiul lui Dumnezeu să Se nască din ea. Deci, Hristos
Se va naște, va muri și va învia tainic cu tot omul care
viețuiește în Biserică.

În această zi, copiii pun crengi de măr în vase cu apă.
Acestea, ținute în lumină și căldură, înmuguresc și înfloresc
și sunt folosite în noaptea de Anul Nou drept sorcove. Să
nu uităm că în colindele românești se cântă, în plină iarnă,
despre florile dalbe, flori de măr sau despre măruț, mărgă-
ritar. 

Dacă am fi cu luare aminte la colinde, nu am avea cum
să nu ne întrebăm ce măr ar putea face în decembrie flori
dalbe? Și de ce măr? 

Pentru că strămoșii noștri știau de la bătrânii lor că acea
nuielușă a Sfântului Nicolae trebuie să fie una de măr, iar
dacă aceea înflorea până de Nașterea Domnului, înseamnă
că sfântul a mijlocit pentru iertarea celui căruia i-a dăruit
crenguța, flori dalbe.

Pentru ca bucuria sărbătorii Intrarea Maicii Domnului în
Biserică să nu fie umbrită de post, Biserica a rânduit ca pe
21 noiembrie să fie dezlegare la pește.
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Telefoane utile locuitorilor din comuna Dudeştii Noi
Primăria Comunei Dudeştii Noi, str. Calea Becicherecului nr. 29; telefon: 0256/378.020, 0256/378.294; 
Ofiţer stare civilă delegat Maria Bogdan – 0732-790.992; Situaţii de urgenţă – 112, 0733-660.251, 0732-790.996

Serviciul public comunitar local de evidenţă
a persoanelor Dudeştii Noi jud. Timiş cu sediul
în comuna Dudeştii Noi, Calea Becicherecului
nr. 29, face apel către toţi cetăţenii din comună
pentru a-şi verifica periodic termenul de vala-
bilitate al actelor de identitate deţinute, iar în
situaţia în care actul de identitate are termenul
de valabilitate expirat sau urmează să expire,
informează că, în conformitate cu prevederile
O.U.G 97/2005, republicată şi actualizată,
privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, au
obligaţia de a se prezenta la sediul Serviciului
public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor de la locul de domiciliu sau de
reşedinţă, în vederea punerii în legalitate cu un
nou act de identitate. 

Actul de identitate se eliberează cetăţeanului
român care a împlinit vârsta de 14 ani şi care
domiciliază pe teritoriul României, prin care
se dovedeşte identitatea, cetăţenia română şi
domiciliul titularului. Cartea de identitate se
eliberează cu termen de valabilitate:

- de 4 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 14-18 ani;

- de 7 ani pentru persoanele cu vârstă
cuprinsă între 18-25 ani;

- de 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55

ani.
Cartea de identitate provizorie se eliberează

cetăţeanului român când acesta nu posedă
actele necesare eliberării cărţii de identitate şi
cetăţeanului care are statut de cetăţean român
cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în
România. 

Durata de valabilitate a cărţii de identitate
provizorie se stabileşte de către autoritatea
emitentă, nu mai puţin de 30 de zile, respectiv
nu mai mult de 1 an.

Actele de identitate sunt:
- cartea de identitate
- cartea de identitate provizorie şi 
- buletinul de identitate, aflat în termen de 

valabilitate
- cartea electronică de identitate (în curs de

implementare)
Prima carte de identitate:
- La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se

prezintă la ghişeul Serviciului public comuni-
tar de evidenţă a persoanelor (S.P.C.L.E.P),
însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de
reprezentantul său legal, de persoana
desemnată din cadrul centrului specializat aflat
sub autoritatea Serviciului public de asistenţă
socială sau de persoana căreia i-a fost
încredinţat în plasament, pentru a solicita 
eliberarea actului de identitate.

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE
IDENTITATE NU SE POATE FACE PE
BAZĂ DE PROCURĂ SPECIALĂ!

IMPORTANT
Cererea pentru eliberarea actului de identi-

tate NU poate fi depusă mai repede de ziua îm-
plinirii vârstei de 14 ani, dar trebuie depusă în
termen de 15 zile de la această dată, sau cu cel
mult 180 de zile înainte de expirarea termenu-
lui de valabilitate a actului de identitate. Nere-
spectarea acestor prevederi atrage răspunderea
contravenţională, care se sancţionează cu
amendă.

Cererea şi actele necesare se depun la Ser-
viciul public comunitar local de evidenţă a per-
soanelor Dudeştii Noi jud. Timiş din cadrul
primăriei comunei Dudeştii Noi jud. Timiş

Adresă şi date de contact:
- Dudeştii Noi, Calea Becicherecului nr. 29,

jud. Timiş;
- nr. de telefon – 0256/ 378020, 0256/

378294, int. 1019, 0732790992
Program de lucru cu publicul:
- LUNI – 8,00-16,00
- MARŢI – 8,00-16,00
- MIERCURI – 8,00-16.00
- JOI – 8,00-18,30
- VINERI – 8,00-13,30

CCOOMMUUNNIICCAATT

Cabinet veterinar
dr. Cătălin
Lupăștean

Str. Calea Sînandreiului nr.
42, telefon 0757-407.262.

Oferim: consultații 
și tratamente, deparazitări,

vaccinări, intervenții 
chirurgicale, deplasări 
la domiciliu în regim 

de urgență.

Vând țuică 45 grade - 
16 lei/litru.

Telefoane: 0727357445,
0256378902

,

ENCIU OVIDIU ALEXANDRU anunță 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire locuință în regim de înălțime parter
și împrejmuire” propus a fi amplasat în comuna
Dudeștii Noi, str. Mureș nr. 2, nr. CF 400580, nr.
Top Cc 404, 405/1, 406, 407/1/116, jud. Timiș.

Informațiile privind proiectul pot fi consultate
la sediul APM Timiș, localitatea Timișoara, B-ul
Liviu Rebreanu, nr. 18-18A și la 18A și la sediul
titularului: municipiul Timișoara, Calea Aradului,
nr. 73, sc. B, et.3, ap. 8, jud. Timiș, în zilele de
luni-joi între orele 8:00-16:30, vineri între orele
8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la se-
diul APM Timiș.
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ÎÎnn aauuddiieennţţăă llaa ddooccttoorr
În SUA la emisiunea „Vrei să fii milionar” ajung în etapa finală un po-

lonez şi un evreu.
Se fac pariuri, toţi se înghesuie să parieze pe evreu, în timp ce pe polonez

a pariat doar o singură persoană.
Începe concursul.
La final cei doi au punctaj egal.
În această situaţie prezentatorul pune o întrebare decisivă, evreul nu

ştie şi pierde concursul.
Mulţi oameni au pierdut o grămadă de bani în ziua aceea.
Un reporter reuşeşte să intre în culise şi să-l prindă pe evreu, adresându-

i întrebarea:
- Cum vă simţiţi după ce aţi distrus şansa altora de a câştiga bani şi mai

ales şansa dumneavoastră de a câştiga mulţi bani?
- Ca un adevărat om de afaceri, răspunde evreul zâmbitor.
- Cum adică?
- Ghici cine a pariat pe polonez?

Două blonde priveau cu interes la o pereche de mănuşi din cauciuc
aflate într-o vitrină:

- La ce pot folosi oare aceste mănuşi? întreabă una dintre ele.
- Păi, cum la ce?! Cu ele te poţi spăla pe mâini fără să te uzi!

La automobilele chinezeşti, toate piesele de schimb sunt originale.

Patronul unei întreprinderi se hotărăşte să meargă să facă o vizită ne-
anunţată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceştia. Plimbându-se pe şan-
tier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom,
rezemat comod de trunchiul copacului. Văzând că tânărul nu se sinchiseşte
de apariţia lui, patronul se apropie de el şi îl întreabă

- Cu cât eşti tu plătit pe lună?
- Cu 350 de Euro, răspunde băiatul.
- Uite aici îţi dau 350 Euro, dar cară-te şi să nu te mai văd pe aici!
Tânărul ia banii şi pleacă. Nervos, patronul îl cheamă pe şeful de şantier

și îl întreabă:
- De cât timp lucra leneşul ăsta în firma mea?
- A, băiatul acela? Nu lucra aici! Venea doar să ne aducă pizza!

- Ce are motanul tău, dragă? Toată după-masa a alergat de pe un aco-
periş pe altul. Doar n-a înnebunit?!

- Nu, draga mea, cum să fi înnebunit?! Azi dimineaţă l-am castrat, iar
acum umblă să-şi contramandeze întâlnirile.

O femeie intră într-o agenţie matrimonială:
-Aş dori pe cineva care să fie agreabil, virtuos, la locul lui, care să ştie să

cânte şi să spună povestiri şi glume, să stea tot timpul cu mine acasă, dar
să tacă dacă m-a obosit.

- Înţeleg ce vreţi, îi spune şefa agenţiei, dar cred că aţi greşit adresa: ma-
gazinul de televizoare e la 100 de metri, pe dreapta.

- Ţin foarte mult să-mi arăţi recomandarea, zice directorul de resurse
umane, adresându-se unei tinere care dorea postul de secretară.

- Bine, dar, dacă intră cineva?

Cum îţi e însurat?
- N-am voie să beau, n-am voie să întârzii, n-am voie să întorc capul pe stradă...
- Cred că regreţi mult pasul făcut.
- Nici asta n-am voie!

BBaannccuurrii
Fructe cu extrem de puţine calorii

Fructele au de regulă mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, dar atunci când ții o
dietă este bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe
toată perioada curei.

Fructele sunt absolut necesare în dieta zilnică, chiar și atunci când ești la cură de slăbire. Este
cunoscut faptul că fructele au mult zahăr, de aceea nu trebuie consumate seara, ci neapărat la
una-două ore după micul dejun, separat de orice fel de alimente. Atunci când ții o dietă este
bine să ai în vedere fructele cu puține calorii, pe care să le consumi cu încredere pe toată perioada
curei.

Agrișele sunt printre cele mai sărace fructe în calorii. Deși sunt destul de rare, se găsesc la
munte pe toată perioada verii până la început de toamnă. Conțin 33 de calorii la 100 de grame
și sunt extrem de benefice pentru organism.

Pepenele verde este un adevărat deliciu vara, mai ales dacă este rece. Cu doar 30 de calorii
la suta de grame, pepenele conține 92% apă, ceea ce face ca acest fruct să fie extraordinar de
benefic pentru funcționarea optimă a organismului. Este bogat în antioxidanți, foarte importanți
când vrei să slăbești. Fiind bogat în apă, îți păstrează pielea frumoasă și elastică pe toată perioada
verii, dar este foarte bogat și în vitamine (D, E, C, A, B12, B6) și minerale, precum potasiu,
fosfor, mangan, zinc, seleniu.

Piersicile și nectarinele sunt fructe răcoroase și foarte bune, mai ales pe timp de vară. Conțin
40 de calorii la 100 de grame și sunt foarte benefice pentru sistemul nervos, sistemul imunitar
și țin departe posibile afecțiuni cardiovasculare. Iar dacă ai probleme cu hipertensiunea, bronșita,
anemia sau afecțiuni renale, piersicile sunt excelente în lupta cu acestea.

Gutuia are doar 28 de calorii la 100 de grame și este foarte bogată în potasiu, care scade pre-
siunea vasculară, întărește gingiile și ajută la remineralizarea dinților, elimină toxinele din or-
ganism și luptă cu oboseala. Vitamina C din gutuie ajută la îmbunătățirea sistemului digestiv și
respirator, fiind un remediu excelent pentru răceli și gripe.

Zmeura, care se poate congela și păstra excelent, conține 38 de calorii la suta de grame.
Antioxidanții din zmeură luptă cu încredere împotriva obezității și diabetului. Este bogată în
vitaminele C, K, B1, B2 și E, iar ca minerale conține magneziu, cupru, potasiu, calciu, toate în
forme ușor de asimilat. Încetinește procesul de îmbătrânire și sunt foarte bune pentru întărirea
sistemului imunitar.

Cu doar 33 de calorii la suta de grame, papaya este un fruct deseori recomandat în curele de
slăbire. Sunt excelente pentru întreținerea părului, unghiilor și menținerii tenului curat și tânăr.
Sunt fructe care dau energie, te scapă de indigestii și constipație, previn bolile de piele datorită
conținutului bogat în beta-caroten, scad glicemia și sunt indicate pentru diabetici.

Căpșunele au doar 35 de calorii la 100 de grame și sunt surse importante de vitaminele B5,
B6, K, C, minerale și fibre alimentare. Sunt excelente în curele de slăbire, deoarece favorizează
tranzitul intestinal și tonifică întreg organismul. Iar acidul salicilic din căpșune îi ajută pe cei
reumatici și artritici.

Lămâia are doar 26 de calorii la 100 de grame, fiind cel mai important aliat împotriva grăsi-
mii. Conținutul de flavonoide face din lămâie un important aliat în lupta contra cancerului. Lă-
mâia este foarte bună pentru îngrijirea pielii, a dinților și are puterea de a opri infecțiile. De
asemenea, consumul de lămâi ajută în tratarea hemoragiilor interne, arsurilor, probleme de păr
sau hipertensiune arterială.

Luna viitoare, înainte de sărbătoarea Crăciunului,
în comuna Dudeștii Noi, în organizarea Clubului Spor-
tiv Comunal, vor avea loc mai multe competiții spor-
tive dedicate atât sportivilor legitimați, cât și
amatorilor.

Turneu
internațional de

minifotbal

Primăria și Con-
siliul Local Dudeștii
Noi, precum și Clu-
bul Sportiv Comu-
nal, organizează
ediția a doua a Tur-
neului internațional
de minifotbal pentru
copii și juniori
„Cupa Crăciunului”.

Copiii născuți în

anul 2012 vor evolua în ziua de 7 decembrie, iar cei
născuți în 2008, în 8 decembrie, la Arena Sportivă. Jo-
curile vor începe, în fiecare zi, de la ora 9.

Vor participa echipele: UT Arad, Ripensia
Timișoara, CSM Reșița, CFR Timișoara, Proleter
Zrenjanin, Galaxy Brad, Zarandul Criscior, Electrica
Timișoara, Galaxy Timișoara și CSC Dudeștii Noi.

Turneu de șah

În zilele de 13, 14 și 15 decembrie, la Ranch Robert
din Dudeștii Noi va avea loc Cupa Crăciunului la șah,
competiție organizată, de asemenea, de Clubul Sportiv
Comunal, Primăria și Consiliul Local Dudeștii Noi.

Turneu de tenis de masă

Tot cu trofeul „Cupa Crăciunului” este dotată și
competiția care va avea loc în ziua de 15 decembrie,
în sala Casei de Cultură, dedicată pasionaților de tenis
de masă. Aceștia vor avea ocazia să evolueze la simplu

sau la dublu în ca-
drul competiției care
este prevăzută să în-
ceapă la ora 9.

Pentru prima
ediție a acestei între-
ceri înscrieri se pot
face la numerele 
de telefon: 0727-
207.456 (Cătălin
Rumega) și 0720-
604.489 (Cosmin
Ungureanu).

Turneu de tenis de câmp

Copiii înscriși în cadrul secției de tenis de câmp a
Clubului Sportiv Comunal Dudeștii Noi se vor întrece,
în 21 decembrie, într-o competiție ce va fi dotată, de
asemenea, cu trofeul „Cupa Crăciunului”.

A. BORBELY

Competiții sportive în prag de Crăciun
,


