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Pentru că am intrat în anul 2020, profit
de prima apariție a ziarului local pentru a
face un scurt bilanț al anului care a trecut
și pentru a vă prezenta perspectivele pentru
anii viitori. Anul 2019 a fost unul bun pen-
tru noi. Am câștigat două noi proiecte de
finanțare europeană. De asemenea, am
reușit să asfaltăm șapte străzi noi, ceea ce
este un lucru foarte bun. Am reușit să de-
marăm procedurile pentru alte investiții
foarte importante care se vor realiza în co-
muna noastră în lunile și anii care vor urma. 

Din păcate, anul 2020 nu se anunță unul
foarte bun sub aspectul financiar. Bugetul local va fi unul
de austeritate, pentru prima dată după zece ani. Sumele
pe care le vom primi de la guvern vor fi practic cu 99,99%
mai mici decât anul trecut. Dacă în 2019 din sumele de
echilibrare am primit 2.480.000 de lei, anul acesta vom
primi în jur de 24.000 de lei... Acest lucru va pune o pre-
siune foarte mare pe bugetul local. Va trebui să facem tă-
ieri de cheltuieli și la funcționare, dar și la dezvoltare.
Prioritatea zero este să asigurăm minima funcționare a tu-
turor serviciilor publice, să nu desființăm servicii. Aceasta
înseamnă, poate, costuri mai mari pentru cetățeni. O altă
prioritate este aceea de a ne duce la bun sfârșit investițiile
începute. Mă refer aici cu predilecție la proiectele de
finanțare europeană și cele guvernamentale, unde avem

cofinanțări considerabile și pentru care noi
am demarat procedurile de contractare a
unui credit. Aceste proceduri le vom fina-
liza, sper, în cursul lunii ianuarie.

Chiar și așa, luăm aceste dificultăți buge-
tare ca pe o provocare peste care trebuie să
trecem. Avem experiența și capacitatea ne-
cesare de a găsi cele mai bune soluții, astfel
încât cetățenii să beneficieze în continuare
de servicii de calitate în localitatea noastră,
iar bugetul să ne permită să finalizăm lucră-
rile deja începute.

În același timp, tot în 2020 va trebui să
finalizăm lucrul la noua strategie de dezvoltare a comu-
nei, „Orizont 2030”, strategie care va fi baza dezvoltării
noastre în următorul deceniu. După două strategii imple-
mentate cu succes - dovadă și modul în care arată comuna
noastră astăzi -, noua strategie de dezvoltare pe zece ani
va fi, și din punct de vedere al duratei, cea mai amplă, dar
și cea mai ambițioasă. Vom trece de la problemele gene-
rale de infrastructură la chestiuni de finețe, de
îmbunătățire a calității vieții oamenilor, în principal, și de
dezvoltare socială și culturală a comunei, practic, ceea ce
înseamnă desăvârșirea noastră ca și comunitate.

O altă chesiune asupra căreia ne vom apleca în 2020
este pregătirea ideilor de proiecte, și strategia de dezvol-
tare va constitui acest prilej, pentru noul ciclu de finanțare

europeană 2021-2027, astfel încât atunci când se vor lansa
noile finanțări să ne găsească pregătiți cu proiecte viabile
pe care să le depunem și să avem același succes ca în pre-
cedentele exerciții bugetare europene.

Sperăm ca prin influența de care vom dispune în dife-
ritele structuri în care suntem membri, fie Asociația Co-
munelor, fie în Consiliul Național privind gestionarea
acordului de parteneriat cu Uniunea Europeană, fie Co-
mitetul Regiunilor, să reușim să influențăm dezvoltarea
de programe de finanțare care să se muleze pe nevoile
comunității noastre și nevoile identificate în viitoarea stra-
tegie de dezvoltare, astfel încât să putem depune proiecte
care să răspundă problemelor cu care ne confruntăm și
dorinței noastre de dezvoltare. Vom folosi toate infor -
mațiile și toate pârghiile pe care le avem pentru a
influența factorii decizionali ca aceste programe să aco-
pere și tipurile de proiecte la care ne gândim noi.

Nu intru acum în detalii, pentru că va fi o amplă con-
sultare, și populară, dar și a specialiștilor din localitate și
din Timișoara care vor participa la construirea acestei
strategii de dezvoltare, astfel încât să avem acoperite toate
nevoile localității noastre.

Alin NICA, 
primarul comunei Dudeștii Noi

Detalii despre bilanțul anului 2019, în paginile 4-5

Bilanțul anului 2019 și perspectivele pentru anii care vin

Administrația publică din Dudeștii Noi a început anul
2020 în forță. Primarul Alin Nica vine cu o veste exce-
lentă pentru toți locuitorii: „Anul acesta se va organiza
licitația pentru introducerea gazului metan în comuna
Dudeștii Noi, urmând ca lucrările să înceapă efectiv la
șase luni după ce se va selecta un concesionar pentru
serviciul de gaz. Primăria a finalizat studiul de fezabi-
litate, de fapt l-a actualizat pe cel din anul 2014, pe care
la vremea respectivă l-am depus la Ministerul Energiei.

În parteneriat cu comuna Becicherecu Mic vom de-
mara, în această lună, procedurile de licitație pentru se-
lectarea unui operator autorizat care să facă și investiția,
și să opereze rețeaua nou creată”.

Prima încercare de a aduce gazul în localitate a fost
încă din anul 2007, când s-a derulat o campanie de
strângere de cereri din partea locuitorilor, care a fost una
eșuată. La momentul respectiv mai puțin de 5% dintre
locuitori au răspuns solicitării. Dorința de alimentare cu
gaz nu era atât de importantă atunci. În anul 2014, pe mă-
sură ce comunitatea dudeșteană s-a dezvoltat și s-a reușit
introducerea sistemelor de alimentare cu apă și canali-
zare, cel de iluminat și s-a realizat infrastructura de dru-
muri, evident, și opțiunile cetățenilor s-au diversificat, iar
dorința de a aduce gazul în comună a fost printre cele mai
importante. 

S-au demarat, la momentul respectiv, procedurile. S-a
întocmit studiul de fezabilitate, s-au obținut toate avizele
necesare și s-au depus la Ministerul Energiei, care în mo-

mentul respectiv organiza licitația. Din păcate, timp de
cinci ani ministerul nu a organizat nici o licitație, iar toate
încercările administrației locale de a-i trage de mânecă și
de a-i împinge de la spate au eșuat. Principala motivație
a fost că s-a schimbat guvernul, și s-au schimbat, slavă
Domnului, patru-cinci guverne în acest interval. 

S-a venit cu o nouă strategie, fiecare guvern cu modi-
ficările legislative pe care le considera oportune la mo-
mentul respectiv și fiecare a luat-o de la capăt.

 A. BORBELY
- continuare în pagina 3 -

Veste bună la început de an

Vine gazul metan 
în Dudeștii Noi!

Se vor relua 
lucrările 

la Sala de Sport
După două încercări eșuate, s-a câștigat

licitația pentru finalizarea lucrărilor la Sala de
Sport. 

Firma, inițial, a dat faliment, iar un an și ju-
mătate șantierul a fost în conservare. Lucrarea
este realizată în proporție de 95%. Urmează să
se realizeze parcarea, să se monteze scaunele
tribunei, să se efectueze probele la sistemele
de încălzire și răcire, precum și mici finisaje
interioare și exterioare.

„Sperăm ca noua firmă să fie serioasă și să
finalizeze în câteva luni lucrările, pentru a
putea inaugura sala cât de curând posibil”, 
ne-a declarat Alin Nica, primarul comunei
Dudeștii Noi.

A. BORBELY
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Premii pentru poetul

dudeștean 
Geo Galetaru

Profesorul și poetul dudeștean Geo Galetaru a fost laureat al pri-
mei ediții a Concursului Literar Internațional „Scriitori sub reflec-
toare - 2019”, desfășurat în Italia și inițiat de Casa de Editură
Centoverba. La concurs au participat 307 scriitori italieni și străini.
Cele două premii obținute de poetul Geo Galetaru sunt: „Premiul
Editurii Centoverba și al președintelui juriului” (pentru poezia
„Viața pe un vârf de ac”) și „Premiul pentru cultură” (acesta din
urmă s-a acordat și unui poet italian, pentru „implicarea specială
a autorilor în viața culturală, pentru devotamentul lor în promova-
rea scriitorilor și a poeților de diferite etnii și naționalități”). (V.T.)

Anul acesta pe 15 ianuarie s-au
împlinit 170 de ani de la nașterea lui
Mihail Eminovici în satul Ipotești,
din Botoșani. Iată 11 curiozități des-
pre cel mai mare poet al României.

Își speria tatăl

În copilăria sa, Mihai Eminescu (pe atunci
Eminovici) obișnuia să își sperie tatăl într-un
mod cel puțin bizar. Băiatul mergea în pădure
să prindă șerpi și-i punea de vii în apropierea
casei sale. Apoi își chema tatăl să vadă „ce pa-
săre a prins” și stătea deoparte râzând când băr-
batul dădea față-n față cu reptilele „supărate”.

Nu îi plăcea matematica

Mihai Eminescu nu a suportat niciodată ma-
tematica, fiind o materie cu care nu se împăca
deloc.

„N-ajunsesem nici la vârsta de douăzeci de
ani să știu tabla pitagoreică, tocmai pentru că nu

se pusese în joc judecata, ci memoria! 
Și, deși aveam o memorie fenomenală, nu-

mere nu puteam învăța deloc pe de rost, întrucât
îmi intrase în cap ideea că matematicile sunt
științele cele mai grele de pe fața pământului”,
scrie în „Viața lui Mihai Eminescu”, de George
Călinescu.

Care este inspirația 
din spatele poeziei 

„Pe lângă plopii fără soț”? 

În vremea în care Eminescu a scris poezia
respectivă era îndrăgostit de Cleopatra Leca
Poenaru, fiica pictorului Constantin Lecca și
verișoara lui Caragiale. Domnișoara avea casa
pe strada Cometa nr. 6, o stradă încadrată de
plopi pe care Eminescu i-a numărat și a observat
că îi dă un număr fără soț.

Îi plăcea să joace fotbal

Lui Mihai Eminescu îi plăcea să joace fotbal.
Mărturia vine din partea lui Theodor V.
Ștefanelli, în „Amintiri despre Eminescu”: „Lo-
cuiam în strada Cuciur Mare (din Cernăuți) și
înaintea locuinței mele se întindea așa-numita
toloacă a orașului, unde studenții jucau adese în
orele libere mingea. 

Și Eminescu era adese printre noi și juca min-
gea cu noi”.

Juca șah

Cu o minte extrem de ageră, Mihai Eminescu
s-a orientat și către sportul minții. În 1884, poe-
tul se afla în Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.
„Era vizitat des de prieteni, de Pompiliu, Burlă,
Humpel și, îndeosebi, jucau șah”, povestește
George Călinescu în „Viața lui Eminescu”.

A scris poezii până-n clipa morții

Înainte de moartea lui Eminescu (1889), cei
ce l-au vizitat își amintesc de maldărul de hârtii
scrise de el în spital și aruncate la coș, ori mătu-
rate de femeia de serviciu. În noaptea când poe-
tul a murit i s-au găsit în buzunarul halatului,
dovadă că era întreg la minte și lucra, două poe-
zii – „Viața” și „Stele la cer”.

Macedonski își bătea 
joc de Eminescu

În august 1883, Al. Macedonski publica în
„Literatorul” epigrama:

Un X… pretins poet acum
S-a dus pe cel mai jalnic drum…
L-aș plânge dacă-n balamuc
Destinul său n-ar fi mai bun
Căci până ieri a fost năuc
Și nu e azi decât nebun.
Primele două versuri sunt anagrama numelui

complet al lui Eminescu.

Ultima poezie…

Poezia „Kamadeva” este ultima poezie tipă-
rită în timpul vieții, fiind publicată în revista
ieșeană „Convorbiri Literare” în data de 1 iulie
1887.

Ultimul articol…

Ultimul articol semnat de Eminescu în ziarul
„Timpul” a apărut în ziua de 28 iunie 1883 (dar
a fost datat 29 iunie 1883).

O viață într-un film

Există un singur film despre viața lui Mihai
Eminescu, „Luceafărul”, regizat de Emil Lo-
teanu, și apărut în anul 1987.

Doar câteva fotografii

Există doar patru fotografii despre care se știe
cu siguranță că îl reprezintă pe Mihai Eminescu.

Lucruri inedite despre 
Mihai Eminescu

CCuumm nnuu ssuunntteemm ddoouuăă ppăăssăărrii,,
SSuubb oo ssttrraaşşiinnăă ddee ssttuuff,,

CCiioocc îînn cciioocc ssăă ssttăămm aallăăttuurrii
ÎÎnnttrr--uunn ccuuiibb nnuummaaii ddee ppuuff !!

NNuu mmii--aaii ssccooaattee ooaarree oocchhiiii
CCuu--aassccuuţţiittuull bboottiişşoorr
ŞŞii aallăăttuurreeaa ccuu mmiinnee

SSttaa--vveeii ooaarree bbiinniişşoorr??

PPaarrccăă mmii ttee vvăădd,, ddrrăăgguuţţăă,,
CCăă îîmmii zzbboorrii şşii ccăă ttee ssccaapp,,

SSttâânndd ppee ggaarrdd,, pprriivviinndd llaa mmiinnee,,
AAii ttoott ddaa ccoocchheett ddiinn ccaapp..

IIaarrăă eeuu ssuuiitt ppee ccaassăă
ŞŞii pplloouuaatt ddee--aattââtt aammoorr,,

MM--aaşş uummffllaa uurrssuuzz îînn ppeennee
ŞŞii aaşş ssttaa îînnttrr--uunn ppiicciioorr..

MMiihhaaii EEMMIINNEESSCCUU

Între păsări
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie 2020

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

Veste bună la început de an

Vine gazul metan 
în Dudeștii Noi!

- continuare din pagina 1 -

În anul 2019, în sfârșit, s-a redat capacitatea autorităților publice locale de a ține
aceste licitații și, practic, nu mai depindem de guvern sau de minister. „A trebuit să
reactualizăm acel studiu de fezabilitate, și nu doar să-l actualizăm la noile valori de
piață, ci și să ne gândim - și am avut tratative, discuții, consultări cu diverși operatori,
cum ar fi E-On sau Gaz Vest, care operează în zonă, astfel încât să găsim modalitatea
prin care costul final pentru un branșament să fie cât mai mic. Am adăugat la pro-
iectul inițial inclusiv rețelele secundare, necesare a fi dezvoltate pentru ca oamenii
să aibă un cost cât mai mic în ceea ce privește branșamentul. Sperăm ca acest cost,
care va fi variabil, în funcție de licitație și de operatorul selectat, să nu depășească
2.500 de lei, față de 2.500 de euro, cât ar fi costul real și cam cât este în alte localități.
În acest sens, luna ianuarie va fi dedicată aprobării finale a procedurilor, a tuturor
documentațiilor tehnice și a indicatorilor tehnico-economici ai acestui sistem de ali-
mentare cu gaz, astfel încât la începutul lunii februarie să începem deja efectiv pro-
cedura legală de anunț în Monitorul Oficial și preluarea documentelor de ofertare
de la operatori. După ce se va finaliza procedura de licitație, de selecție a operato-
rului, va urma procedura de realizare a proiectului tehnic de către operator, acesta
urmând să-și obțină toate avizele, să realizeze detaliile de execuție, să obțină
autorizația de construcție și să pornească efectiv lucrarea în teren. Conexiunea la
rețeaua națională de gaz se va face de la stația de presiune din Sînandrei, urmând ca
de-a lungul drumului județean să se realizeze o magistrală până la Becicherecu Mic
și să se conecteze cele două localități la gaz. 

Pe măsură ce lucrările la rețeaua magistrală vor avansa, se va începe în paralel și
branșarea efectivă a locuitorilor. Se va intra și pe străzile lăturalnice, dar avansul lu-
crării va fi etapizat în funcție și de resursele bugetare pe care le vom avea și de pro-
centul pe care noi va trebui să-l susținem din bugetul local. Unul dintre criteriile de
selecție a operatorului va fi cota lui de cofinanțare la această investiție. Noi sperăm
să fie de minimum 50%, astfel încât povara pe bugetul local să fie cât mai mică.
Oricum, în momentul de față, nu avem banii necesari pentru a face o astfel de
investiție, urmând fie să contractăm un credit, fie să accesăm un program guverna-
mental sau european care se va pregăti pentru alimentările cu gaz. În orice caz, avem
mai multe variante de finanțare a acestei lucrări și nu ne sperie acest lucru; vom găsi
sursa de finanțare, astfel încât lucrarea să fie dusă la bun sfârșit”, a completat pri-
marul Alin Nica. A. BORBELY
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Teren de sport la școală

Terenul de sport multifuncțional din spatele clădirii
care adăpostește ciclul primar a fost finalizat, ceea ce
a însemnat o veste foarte bună pentru elevi. Aici se țin,
când vremea o permite, orele de educație fizică și se
pot practica sporturi precum fotbalul, handbalul, bas-
chetul sau tenisul de câmp.

After school
Începând din anul 2019, elevii din ciclul primar de

la Școala Gimnazială Dudeștii Noi beneficiază de pro-
gramul After School (Școală după școală), astfel încât
aceștia să aprofundeze mai bine informațiile primite la
clasă, fiind asistați la întocmirea temelor de către das-
căli. În plus, copiii beneficiază și de o masă caldă pe
zi.

Un nou operator de apă-canal
În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 pri-

vind serviciile comunitare de utilități publice și din
dorința de a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate
către cetățeni, începând cu data de 4 ianuarie 2019 SC
Aquatorontal SRL a devenit noul furnizor al serviciilor
publice de alimentare cu apă și canalizare din
localitățile Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Consiliile
locale din Becicherecu Mic și Dudeștii Noi au emis
hotărâri în sensul delegării gestiunii serviciilor de ali-
mentare cu apă și canalizare.

Acțiuni de împădurire

La Dudeștii Noi a avut loc o amplă acțiune de îm-
pădurire. S-au plantat 2.500 de copaci în zona Solaris
II, vizavi de păduricea de salcâmi. De asemenea, co-
pacii care s-au uscat în zona dinspre Hodoni au fost
înlocuiți. O altă acțiune de împădurire a avut loc în
toamna anului 2019, când s-au plantat 4.500 de pomi,
dintre care 3.000 de plopi și 1.500 de platani.

CSC Dudeștii Noi, în finala județeană
a Cupei României

Echipa de fotbal CSC Dudeștii Noi s-a calificat în
finala județeană a Cupei României după victoria cu 
1-0, după prelungiri, împotriva echipei din Bazoșu
Vechi. În finală, CSC a jucat și a pierdut cu echipa
Avântul Periam, pe stadionul „Dan Păltinișanu” din
Timișoara.

Moment aniversar la Dudeștii Noi: 
15 ani de la reînființarea comunei

Împlinirea a 15 ani de la reînființarea comunei
Dudeștii Noi a fost marcată printr-un moment solemn,
în sala Casei de Cultură.

Impozitele și taxele locale se vor putea
plăti și pe internet

Gata cu statul la coadă! Cetățenii comunei Dudeștii
Noi își vor putea plăti impozitele și taxele locale dato-
rate bugetului local online pe internet prin intermediul
platformei ghiseul.ro. Tot ceea ce trebuie să faceți este
să vă creați un cont de utilizator și să dețineți un card
bancar cu care să puteți face plata.

S-a finalizat noul foraj de apă 
din Dudeștii Noi

A fost pus în funcțiune noul foraj de apă din comuna
Dudeștii Noi. În total, în localitate sunt cinci astfel de
foraje. Acestea trebuie să asigure debitul necesar pen-
tru extinderile de rețea ce vor urma în zonele Alexia I
și Solaris IV.

Cele cinci hotspot-uri de internet 
gratuit sunt funcționale

Primăria a montat cinci hotspot-uri de internet gra-
tuit în următoarele locuri: Primărie, Centru - Biserica
Romano-Catolică, Casa de Cultură, Arena Sportivă și
locul de joacă din zona Solaris II. Tot ceea ce trebuie
să facă doritorii este să se înregistreze în rețea. Siste-
mul este gândit astfel încât să prevină conectarea per-
manentă sau abuzivă a utilizatorilor, nu este permisă

accesarea unor site-uri contrare bunelor moravuri sau
care promovează violența.

Au început lucrările la extinderea 
clădirii primăriei

În cel mai scurt timp posibil, funcționarii publici din
Primăria Comunei Dudeștii Noi vor avea posibilitatea,
să muncească într-un spațiu adecvat, adaptat cerințelor
timpurilor pe care le trăim. 

S-a pus piatra de temelie și au demarat lucrările de
construcție a noului corp de clădire a primăriei, lucrare
ce se vrea finalizată în maximum doi ani.

Încă un proiect cu finanțare europeană
câștigat: Parcul familiei

Proiectul de realizare a Parcului familiei în comuna
Dudeștii Noi a fost câștigat, obținând finanțare euro-
peană prin intermediul Grupului de Acțiune Locală
Triplex Confinium Sânnicolau Mare.  Valoarea proiec-
tului este de un milion de lei plus TVA, din care
590.000 de lei reprezintă finanțarea europeană, iar
410.000 de lei este contribuția din bugetul local al co-
munei Dudeștii Noi.

Străzi asfaltate în vatra veche

Opt străzi din vatra veche a comunei Dudeștii Noi -
Aleea Viilor, strada Nuferilor, strada Duzilor, strada
Cerbului, strada Dorobanți, strada Dreptății, strada
Steaua și strada Surduc - au fost asfaltate.



pagina 5,

BILANȚUL REALIZĂRILOR ANULUI 2019
Alei pietonale și piste de biciclete

S-au continuat lucrările de amenajare a trotuarelor
pez Calea Timișoarei.

De asemenea, s-au finalizat lucrările la trotuare pe
strada Filip Beisser.

Parcare la  terenul de fotbal

S-au început lucrările la parcare de la terenul de fot-
bal. Se va finaliza anul acesta.

Stații noi de autobuz

Primăria a amenajat, în cursul lunii decembrie 2019,
două stații de autobuz, una în fața Primăriei și una în
fața întreprinderii Rus-Savitar. Investiția a fost de
aproximativ 70.000 de lei și asigură un refugiu decent
pentru călătorii curselor de transport metropolitan
Dudeștii Noi - Timișoara.

Premieră județeană - ambulanța socială

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Ru-
rală (PNDR), gestionat de Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), prin Grupul de Acțiune
Locală Triplex Confinium Sânnicolau Mare - din care
face parte și comuna Dudeștii Noi - a fost câștigat 
proiectul privind ambulanța socială.

Festivalul „Hora” a ajuns la ediția 
a VI-a

Festivalul „Hora”, dedicat ansamblurilor și
formațiilor de dansuri, a ajuns anul acesta la cea de-a
șasea ediție. Evenimentul a avut loc duminică, 16 iunie
2019, la Casa de Cultură din Dudeștii Noi. Înainte de
a ajunge aici, formațiile de dansatori au luat parte la
parada portului popular.

Anul acesta au participat: Ansamblul folcloric
„Hațegana” - veterani - din Hațeg (județul Hunedoara),
Ansamblul „Ghiocelul” din Giroc, Ansamblul „Junii
gugulani” din Caransebeș (județul Caraș Severin), An-
samblul „Păstrătorii tradiției” din Pecica (județul
Arad), Ansamblul „Vermeșana” din Vermeș (județul
Caraș Severin), Ansamblul „Arădeana” din Arad și
Ansamblul „Timișeana” din Timișoara.

În cadrul galei evenimentului au prezentat momente
specifice Ansamblul folcloric „Dudeșteana” și Ansam-
blul „Zestrea gugulanilor” din Caransebeș, câștigătorul
Marelui Premiu al ediției din anul 2018.

Seara ardelenească
Asociația Pro Datina, cu sprijinul financiar al Pri-

măriei și Consiliului Local Dudeștii Noi, au organizat

Seara ardelenească, în cadrul seriei de evenimente de-
dicate zonelor din care provin locuitorii comunei. Eve-
nimentul s-a derulat în seara zilei de 7 septembrie, la
Casa de Cultură.

Invitații speciali ai serii au fost apreciații interpreți
de muzică populară Mariana Deac, Vasile Coca și Mi-
rela Mănescu.

„Rapsodiile neamului”

Cea de-a cincea ediție a Festivalului-Concurs „Rap-
sodiile neamului”, dedicat corurilor și formațiilor co-
rale, s-a desfășurat în 2019 la Dudeștii Noi în ziua de
1 Decembrie, Ziua Națională a României. 

Organizatori au fost Primăria și Consiliul Local
Dudeștii Noi, Casa de Cultură Dudeștii Noi, cu spriji-
nul Asociației „Pro Datina”. 

Câștigătorii din acest an au fost următorii: Premiul
Special al juriului - formația corală a Casei de Cultură
din Dudeștii Noi; Trofeul „Nicolae Ursu”, în valoare
de 1.500 de lei - grupului vocal al Parohiei Ortodoxe
din Carani; Trofeul „Ion Românu”, în valoare de 2.200
de lei - Corul Parohiei Ortodoxe din Chizătău; Trofeul
„Dimitrie Stan”, în valoare de 2.200 de lei - Corul
„Grănicerii Văii Bistrei”, Voislova; Marele Premiu -
Corala „Giroceana”,

Festival de datini, colinde și obiceiuri
de iarnă, în preajma Crăciunului

Ca în fiecare an, și în acest decembrie la Dudeștii
Noi a avut loc Festivalul de datini, colinde și obiceiuri
de iarnă. Organizat în preajma sfintei sărbători a

Nașterii Domnului, evenimentul s-a bucurat de
prezența ansamblurilor: „Dudeșteana”, „Mărginimea”
din Sibiu, „Flori de Bucovina” din Sadova, Suceava,
„Junii Becleanului”, din Beclean, Brașov, precum și
de a soliștilor Alexandra Chira, Silvia Timiș, Raluca
Radu, Luciana Ene, Ioan Surdu, Cosmin Bîrlan, Ci-
prian Roman și Cristian Fodor. A acompaniat Taraful
„Pro Datina”, iar prezentatoare a fost Felicia Stoian.
Evenimentul a avut loc la Casa de Cultură și a fost un
succes, numeroși dudeșteni venind să vadă obiceiuri
de iarnă din Banat și din alte colțuri ale țării.
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Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu

harţi
Ajunul Bobotezei (duminică, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sâmbătă, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (luni, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 2 martie - sâmbătă, 18 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie - vineri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): vineri înaintea

Botezului Domnului (3 ianuarie); miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului sec
de brânză (26 şi 28 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfin-
telor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 6 ianua-
rie; 8, 15, 22 și 29 martie; 5, 16 și 18 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Vestiri
(25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase

În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Dom-
nului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vi-
neri) ale Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele
aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apos-
tol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (miercuri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (vineri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România

(luni, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (vineri, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei

- 1950 (sâmbătă, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (duminică, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (joi, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 17 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 7 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 16 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (marți, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (vineri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 28 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (miercuri, 1, şi joi, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (vineri, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 19, şi luni, 20 aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (vineri, 1 mai)
Ziua Copilului (luni, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 7 şi luni, 8 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (marți, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (vineri, 25, şi sâmbătă, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2020)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (24 februarie – 26 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului
(vineri, 31 iulie - vineri, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(sâmbătă, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi,
24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 27
– 28 mai; 6 - 8 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun până la Bo-
botează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (8 martie –  9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(marți, 22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii
Maicii Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Îm-
părăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septem-
brie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Ziua de 30 ianuarie este închinată
celor mai importanţi episcopi şi das-
căli ai învăţăturii ortodoxe din seco-
lul al IV-lea creştin: Sfinţii Trei
Ierarhi. Adică Sfântul Vasile cel
Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur şi
Sfântul Grigorie de Nazianz. Fiecare
este unic, dar toţi fac parte dintr-un
întreg, Biserica lui Hristos. Cu toate
că fiecare dintre cei trei Sfinţi Ierarhi
are o zi specială de prăznuire, în se-
colul al XI-lea s-a hotărât ca cei trei
să fie serbaţi împreună pentru a nu
se acorda vreunuia întâietate faţă de
ceilalţi doi.

Cinstirea Sfinţilor Trei Ierarhi în
ziua de 30 ianuarie ştim că datează
din anul 1081, din vremea împăra-
tului bizantin Alexie Comneanul,
atunci când în Bizanţ s-a iscat o
ceartă între credincioşi deoarece nu
reuşeau să se hotărască pe cine să aleagă
dintre cei trei. În acea vreme, la nici 30
de ani de la Schisma din 1054, Biserica
Ortodoxă avea nevoie de călăuze, şi nu
de un primat, ca în Apus. Atunci Biserica
şi-a pus întrebarea: „Ce ne reprezintă pe
noi?”. Aşa s-a iscat disputa „care este cel
mai mare dintre cei trei sfinţi ierarhi”.
Apoi, momentul 1081 înseamnă de fapt
încheierea unei perioade de distanţare
treptată faţă de Răsărit. Separarea a înce-
put după anul 313, atunci când s-a dat li-
bertate creştinismului, oprindu-se
persecuţiile. După mutarea centrului im-
perial de la Roma la Bizanţ de către Îm-
păratul Constantin cel Mare a urmat o
tendinţă a papilor de a considera Roma
capitala întregului imperiu, şi de aici a
creştinismului. Aşa s-a ajuns la tendinţa
spre primat pentru episcopul Romei. Noi
ştim că atunci când Împăratul Constantin
cel Mare ar fi dat aşa-zisele drepturi
Romei prin Papa Silvestru (314-335),
anume ca tot ce este în Roma să rămână
papilor, acestea au fost interpretate greşit
de Apus. 

Un alt moment a fost separaţia din se-
colul al IX-lea dintre Imperiul de Apus şi
cel de Răsărit în timpul împăratului

Carol cel Mare. De fapt, această separare
nu a fost opera împăratului Carol cel
Mare, ci a papei, şi s-a răsfrânt şi la nivel
bisericesc, culminând cu Schisma de la
1054.

Răsăritul avea nevoie de călăuze şi din
cauza ereziilor care l-au zguduit de ne-
numărate ori. Pe când Apusul nu a simţit
urmările ereticilor, având un context al
predicării Evangheliei împrumutat din
dreptul roman. De aici şi formele
aproape juridice ale organizării apusene,
prin care papii nu puteau face abstracţie
de primat. Pe când în Răsărit contextul
de propovăduire a Evangheliei a fost fi-
losofia antică, grecească, într-un cuvânt
filosofia Logosului, dar din care cunoaş-
terea lui Dumnezeu se înstrăina din ce în
ce mai mult faţă de Revelaţie.

Deci, Biserica în secolul al IV-lea a
apărat Revelaţia faţă de filosofie. În acest
sens, noi nu-i putem considera pe Sfinţii
Trei Ierarhi nişte corifei ai credinţei, ci
nişte apărători ai credinţei. Şi este vorba
aceea „oricâţi învăţători am avea, nu
avem Părinţi”, şi tocmai din acest motiv
Răsăritul şi-a ales Părinţi pentru ceea ce
a însemnat Tradiţia răsăriteană, care s-a
conturat chiar din secolul al IV-lea faţă
de avatarurile filosofiei.

Sfinții Trei Ierarhi: „Suntem ca și
unul înaintea lui Dumnezeu”

Boboteaza
Boboteaza sau epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către Biserica ortodoxă

și catolică. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care
încep în Ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul Bobotează este numit Teofanie
sau Epifanie care se traduce prin „Arătarea Domnului”, adică a Sfintei Treimi.

Creștinii occidentali comemorează în primul rând (dar nu numai) vizita magilor
la nașterea Pruncului Iisus și astfel manifestarea fizică a lui Iisus către Neamuri.
Ortodocșii comemorează botezul lui Iisus în râul Iordan, văzută ca o manifestare
către lume a Fiului lui Dumnezeu (Arătarea Domnului).

Biblia îl menționează pe Ioan Botezătorul, considerat de creștini ca
înaintemergătorul lui Iisus Hristos, care ar fi propovăduit venirea acestuia, îndem-
nând pe iudei la pocăință. Îmbrăcămintea pustnicului Ioan era foarte simplă, făcută
din blană de cămilă; el purta o cingătoare de piele împrejurul mijlocului și se
hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Icoanele au păstrat de-a lungul timpului
această imagine, înfățișându-ni-l pe Botezător cu părul și barba lungi. 

Considerându-l proroc, locuitorii din Ierusalim și din întreaga Iudee se strângeau
în jurul lui pentru a-i asculta cuvintele și mai ales pentru a fi botezați de el în râul
Iordan.

Ioan le cerea, înainte de a-i boteza, să-și spovedească păcatele și să se pocăiască,
spunându-le că el îi botează doar cu apă, dar „cel ce va veni după el” (în tradiția
creștină: Iisus) îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Despre „cel ce va veni după
el”, Ioan spunea că acela este mult mai mare și mai puternic decât el.

Evanghelia relatează că și Iisus a venit din Galileea, pentru a fi botezat de Ioan,
care, văzându-l, a spus: „Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce spăla păcatul lumii”.
Conform acestei relatări, ieșind din apa Iordanului, Iisus ar fi spus „cerurile s-au
deschis și duhul lui Dumnezeu s-a vărsat, coborându-se ca un porumbel și venind
peste el. Și glas din ceruri zicând : acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am
binevoit” (Matei, 3: 16-17).
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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.

,
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Încasarea impozitelor
și taxelor locale

O datorie cetățenească este și plata impozitelor și taxelor locale, din care
Primăria finanțează serviciile publice din localitate. 

„Nu este corect ca unii să plătească și alții doar să profite. E adevărat,
aceștia din urmă sunt în minoritate și vom fi intransigenți în continuare cu
ei, dar facem apel la buna credință și la spiritul civic care este latent și încer-
căm să-l trezim în fiecare dintre noi”, afirmă primarul comunei Dudeștii Noi,
Alin Nica.

Pentru că este început de an, Primăria Comunei Dudeștii Noi face apel la
cetățeni și la persoanele juridice să-și achite impozitele și taxele locale. Vă
reamintim că cine le achită până în data de 31 martie beneficiază de
bonificații: 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice.
De asemenea, persoanele juridice care aleg să sponsorizeze activități sociale,
culturale, sportive, educaționale organizate în localitate pot beneficia, în anul
următor, de o bonificație suplimentară egală cu suma sponsorizată, dar nu
mai mult de 5%, cât permite legea. Făcând un calcul, cei care își achită taxele
și impozitele locale până la 31 martie fac o economie de aproximativ 40%
față de cei care aleg să le plătească la sfârșitul anului. Pentru anul 2020 a tre-
buit, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114 din 2018, să fie
indexate impozitele și taxele locale cu rata inflației. Primăria Dudeștii Noi,
în general, nu a indexat aceste plăți de când s-a modificat Codul Fiscal, din
2015. S-a încercat reducerea cotele adiționale pe care autoritățile publice lo-
cale le pot stabili între 0 și 50%. În Dudeștii Noi aceste cote sunt pe la mijloc,
undeva la 20% cam la toate impozitele și taxele locale. Mai întâi s-a redus la
impozitul pe terenul extravilan, apoi impozitul pe clădiri, mijloace de trans-
port și pe terenul intravilan. Impozitul pe terenul agricol din extravilan, de
exemplu, a scăzut în 2018 cu aproximativ 7,5% față de cuantumul din anul
2017. Se mențin, și în acest an, facilitățile pentru anumite categorii de per-
soane: veteranii de război, persoanele cu handicap, foști deportați în Bărăgan
și așa mai departe. În ceea ce-i privește pe cei care nu-și achită impozitele și
taxele locale, pe lângă majorările impuse de lege, se va trece, mult mai strict,
la executarea silită și inclusiv la solicitarea intrării în insolvență a firmelor
care nu reușesc să achite la timp sau care au restanțe la impozitele și taxele
locale. Același lucru va fi valabil, începând din acest an,  și pentru persoanele
fizice. (A.B.)

Venituri mai mari la bugetul local din
amenzi și sancțiuni aplicate în 2019
Veniturile din amenzi și alte sancțiuni în anul 2019 au fost mai mari cu 61% decât

în anul 2018. În principal, aceste venituri au constat în sancțiunile și amenzile date
de Primărie și Poliția națională din localitate. „Nu ne este teamă - ne spune primarul
Alin Nica - să-i amendăm pe cei care nu respectă legea și regulile locale, fie că sunt
reguli de gospodărire comunală, fie că sunt cele generale, cum ar fi măsurile de com-
batere a ambroziei - plantă care reprezintă o problemă din ce în ce mai spinoasă pen-
tru localitatea noastră.  De asemenea, nu ne este teamă să-i amendăm pe concetățenii
noștri care nu respectă regulile de bună conduită civilă, adică aruncă gunoaie pe do-
meniul public sau nesocotesc regulile de gospodărire comunală: nu-și tund iarba din
fața gospodăriilor, nu-și curăță șanțurile, nu-și văruiesc pomii, nu-și întrețin gospo-
dăriile”. 

Administrația locală anunță că va merge și pe cea din urmă direcție în acest an,
chiar dacă este un an electoral. În cazul persoanelor fizice sau juridice care au gos-
podăriile sau proprietățile în paragină se vor demara procedurile pentru a majora de
cinci ori impozitul pe care acestea trebuie să îl plătească, pe lângă amenda cores-
punzătoare conform legii. Autoritățile vor fi foarte drastice pentru că majoritatea
populației, care este afectată vizual și nu numai de lipsa de implicare a unei minorități
din comunitatea noastră, va fi mult mai câștigată dacă Primăria va fi intransigentă
cu acești consăteni. Se dorește ca legea și ordinea să domnească în comună, iar acest
lucru este reflectat și de faptul că amenzile colectate la bugetul local au depășit ju-
mătate de miliard de lei vechi, respectiv 56.000 de lei în anul 2019. (A.B.)

Perspective culturale dudeștene
În perspectiva anului 2021, când

Timișoara va fi Capitală Euro-
peană a Culturii, se va finaliza pro-
iectul de restaurare a Bisericii
Romano-Catolice „Sfântul Vende-
lin”. Acest ansamblu arhitectural
va fi gazda mai multor evenimente
culturale pe care dorim să le legăm
de acest eveniment european ce va
avea loc în zona noastră. Se
dorește atragerea atenției asupra
comunei Dudeștii Noi, iar turiștii
sau participanții care vor veni la
Timișoara să aibă și o alternativă
rurală la ceea ce va oferi orașul în
2021. Astfel, proiectele culturale, cuprinse în Agenda Culturală, vor fi continuate și se
încearcă să li se dea o altă anvergură în anul 2021, astfel încât să atragă cât mai mulți
participanți. Din păcate, se observă în ultima vreme că locuitorii din comună nu se mai
implică în felul în care o făceau la efortul pe care Primăria îl face pentru a oferi cetățenilor
o paletă variată de activități sociale și culturale. Omului dacă nu-i faci, te întreabă de ce
nu faci. Iar dacă îi faci, nu participă și spune că poate cheltuim banii aiurea. „Cred că
dacă noi am creat câteva evenimente culturale care au devenit tradiție în comuna noastră
trebuie să le perpetuăm, iar acest lucru nu se poate face decât prin participarea efectivă
a cetățenilor. Sunt foarte multe lucruri care ne fac unici în peisajul cultural timișean, cum
ar fi cele două festivaluri - de coruri și de dansuri populare -, și e păcat să le desființăm
doar pentru că locuitorii noștri nu își rup două ore într-o duminică pentru a participa la
un eveniment despre care nu au de unde să știe dacă e frumos, dacă nu sunt prezenți”,
spune primarul Alin Nica. Inclusiv lansările de carte care au loc în Dudeștii Noi sunt
unice la nivel rural, inclusiv concursul național de poezie pentru debutanți, care este unic
în țară la acest nivel, concurs gestionat de revista „Sintagme literare”, și ea unică la ni-
velul României, fiind singura revistă rurală de literatură. Așadar, sunt câteva lucruri unice
pe care le are comuna. Evident că toate aceste acțiuni constituie un efort financiar din
partea administrației publice, iar anul care a început va fi unul de austeritate bugetară.
Banii vor fi și mai bine drămuiți și vor fi tăieri de acolo de unde impactul este mai redus.
Nu în ultimul rând sunt manifestările sociale, care au trecere la public. Serile tradiționale
sunt foarte apreciate de comunitate. Seara ardelenească de anul trecut a fost un real suc-
ces. De asemenea, revelionul, organizat a unsprezecea oară la Casa de Cultură, a fost un
succes. Focul de artificii din noaptea dintre ani nici nu mai trebuie anunțat... Toate aceste
lucruri se fac cu oameni. Iar autoritățile își doresc ca oamenii să participe și să se implice,
fiindcă sunt bani cheltuiți din bugetul comunei, pentru cetățeni, pentru a-i aduce îm-
preună, pentru a se cunoaște mai bine și pentru a se consolida comunitatea. (A.B.)

S-a majorat cu rata inflației
tariful de salubrizare

De la 1 ianuarie 2020 s-a ma-
jorat tariful la serviciul de salu-
brizare. Conform HCL nr. 113
din 19 decembrie 2019, tariful de
salubrizare pentru persoane fi-
zice este de 3,97 de lei pe lună.
Pentru colectarea gunoiului me-
najer se plătește 3.06 lei de per-
soană pe lună, iar pentru
colectarea selectiv, 0,91 de lei de
persoană pe lună. Astfel, începând din acest an, pe factură tariful va fi împărțit
în două: colectare gunoi menajer și colectare selectivă. Cetățenii nu vor simți
nici o diferență, însă conform noilor reglementări legale trebuie separate
aceste două tipuri de colectare. Colectarea selectivă are un tarif modic, iar
cea menajeră tariful pe care îl cunoaștem. Nu este nimic nou, doar că nu mai
există un singur tarif. Separarea se face din dorința legiuitorului de a alinia
modul de calcul cu celelalte servicii, cum se întâmplă în cazul facturilor de
energie electrică. Astfel, consumatorul va ști exact din ce este compus tariful
respectiv.

A. BORBELY


