
Anul XVII • Nr. 4 (195) • aprilie 2020 Exemplar gratuit

Str. Calea Becicherecului nr. 29, comuna Dudeştii Noi, cod 307041, judeţul Timiş telefon: 0256 378020, 0256 378294 fax 0356 816494

Primăria Dudeștii Noi lansează platforma di-
gitală de depunere online a documentelor către
primărie. Orice document, orice solicitare pe
care cetățeanul dorește să o facă către primărie
se poate trimite acum și de la calculator sau de
pe telefonul mobil, fără a mai fi necesară depla-
sarea la sediul administrației locale.

„Iată că această criză a coronavirusului are și
un aspect pozitiv – ne spune primarul Alin Nica
–, și anume acela că administrația publică tre-
buie să intre în era digitală. Noi am intrat demult
în această eră, fiind prima primărie comunală
care a lansat, în urmă cu șapte ani, serviciul on-
line de plăți a impozitelor și taxelor locale, prin
intermediul platformei ghiseul.ro. Apoi, am
creat acele hot-spot-uri de Internet gratuit în co-
mună încă de dinaintea proiectului european wi-
fi for EU, cu finanțare din bugetul local. Oricum
aveam în vedere să facem această platformă,
însă criza aceasta ne-a grăbit planurile. Acum
cetățenii pot intra pe secțiunea PrimăriaTa, de
pe pagina web a primăriei, și pot selecta tipul de document
de care au nevoie, pot încărca online documentele necesare,
pot semna digital și plăti eventualele taxe, folosind platforma
ghiseul.ro. Apoi, un funcționar al primăriei va analiza docu-
mentele și va răspunde, tot sub formă de e-mail, cu semnă-
tură calificată electronică. Astfel, pe lângă că vom
decongestiona funcționarii – care își vor putea organiza mai
bine munca, mai ales acum în perioada de criză, când e ne-
voie și de muncă la domiciliu –, economisim și timpul
cetățenilor, care nu vor trebui să-și ia liber de la serviciu sau
să piardă vremea făcând un drum până la primărie. După ser-
viciu sau în timpul liber vor putea de acasă să își obțină
aceste documente esențiale”. Tot pe această platformă se vor
desfășura și audiențele online cu primarul comunei. Solici-
tantul trebuie să aibă un cont de facebook, iar discuția se va
purta prin messenger.

Pasul următor pe care administrația locală din Dudeștii
Noi îl are în vedere este de a automatiza anumite tipuri de
solicitări, cum ar fi certificatul fiscal sau anumite adeverințe

din Registrul Agricol ori registratură, astfel încât nici măcar
interacțiunea cu funcționarul sau cenzura din partea
funcționarului să nu mai fie necesare. Sistemul va lua din
baza de date informațiile și le va transmite cetățeanului în
timp real și automat, sub forma unui răspuns cu semnătură
calificată, astfel ca acesta să le poată folosi în rezolvarea pro-
blemelor proprii. „Pentru a pune în practică acest deziderat
– continuă primarul Alin Nica – avem nevoie și de câteva
schimbări legislative. Este nevoie ca identificarea
cetățeanului să fie clară și să nu avem dubii că cel care soli-
cită este și îndrituit să obțină acele documente. De aici și ne-
cesitatea urgentării implementării cărții de identitate
electronice, care ne va ajuta foarte mult la identificarea în
mod unic a cetățenilor. Chiar și așa, în cadrul legal actual,
vom încerca să identificăm acele documente ce pot fi oferite
automat, fără verificări suplimentare”.

Cetățenii comunei Dudeștii Noi folosesc deja platforma
ghiseul.ro mult mai mult decât în anii precedenți, creșterea
fiind de circa șapte-opt ori.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

PLATFORMĂ DE DEPUNERE ONLINE 
A DOCUMENTELOR

S-a încheiat asfaltarea
străzilor în vatra veche!

Toate străzile din vatra veche a satului sunt, în prezent, asfaltate. În
ultima perioadă s-a mai asfaltat cât a mai rămas din strada Livezii, strada
Gării, Calea Timișoarei și DC 46, care face legătura între comună și DN
6.

„În ceea ce privește zonele Solaris I și Solaris II – ne spune primarul
Alin Nica –, acestea sunt asfaltate în proporție de 90%. Singurele zone
care rămân de asfaltat sunt Alexia I și Solaris IV. În acest sens, proiectul
«Asfaltarea străzilor în comuna Dudeștii Noi» se apropie de final. Ur-
mează completarea acostamentelor cu balastru, montarea indicatoarelor
rutiere, semnalizarea rutieră a străzilor nou asfaltate și realizarea penelor
de coborâre spre gospodării. De asemenea, tot prin acest proiect, se va
realiza decolmatarea șanțurilor, iar pe anumite străzi se vor face șanțuri
noi. Tocmai am suplimentat bugetul comunei, pentru a realiza montarea
de tuburi la podețe și balastru provizoriu până când vom putea face și
așa-numitele timpane la accesele spre gospodării”. (V.T.)

PP aa șș tt ii    ff ee rr ii cc ii tt !!

Primăria ajută
biserica de Paști

După ce s-a
implicat în spri-
jinirea bisericii
cu ocazia Sărbă-
torii de Florii,
Primăria Comu-
nei Dudeștii Noi
vine în sprijinul
acesteia și cu
prilejul Săr bă -
torii de Paști.
Reamintim, de
Florii, ajutorul a
constat în strângerea unui grup de vo-
luntari care a dus la domiciliul
credincioșilor sălciile sfințite.

„Vom ajuta
Parohia Orto-
doxă din loca-
litate și de
Paști, asigu-
rând livrarea
Luminii de
Paști. În acest
sens, cei care
doresc trebuie
să facă cunos-
cută adresa
unde să le fie
livrată Lumina

de Paști. Înscrierile se pot face pe
platforma nou creată PrimariaTa, de
pe pagina web a primăriei, accesând
link-ul https://dudestii-noi.primaria-
ta.com/#/file-complaints”, ne-a expli-
cat primarul Alin Nica.

V. TOMOIAGĂ
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MESAJE LA ÎNVIEREA DOMNULUI
Pentru a înțelege mai clar ce înseamnă

PAȘTI, e bine de știut că există două feluri
de PAȘTI, care au legătură istorică între
ele, și anume:

I. PAȘTELE EVREIESC
Numele acesta provine de la cuvântul

evreiesc vechi sau ebraic PESSACH sau
PASSACH sau PASSA sau PASCHA,
pronunțat în mai multe feluri, în varianta
aramaică, sau greacă sau latină, și în-
seamnă depășirea unei granițe sau
dificultăți, izbăvirea sau eliberarea dintr-o
situație greu de învins, traversarea cu bine
peste hop, cruțarea de un necaz sau pericol,
deci SALVARE, cu referire  la cele relatate
de cartea EXODUL sau IEȘIREA din Ve-
chiul Testament.

Cu o mie nouă sute de ani înainte de Cristos, strănepoții
lui Abraham, părintele poporului evreu, care trăiau în țara
numit azi Israel, din cauza unei secete îndelungate și a foa-
metei, împreună cu tatăl și familiile lor, circa 70 de persoane,
au migrat spre sud-vest în țara Egiptului, unde nu era lipsă
de hrană.

La început au fost primiți bine aici și nu s-au grăbit să se
întoarcă de unde au venit. Cu timpul numărul lor avea să spo-
rească în 430 de ani până la circa un milion de persoane, for-
mând un grup etnic foarte diferit ca limbă, istorie și religie
în mijlocul egiptenilor păgâni, care au început să se teamă
de această evoluție și au luat măsuri din ce în ce mai brutale
contra lor pentru a le reduce numărul sau chiar pentru a-i ex-
termina prin uciderea la naștere a fiilor lor, prin transforma-
rea lor în sclavi înfometați în munci extenuante și prin
violență. În această situație disperată evreii, numiți și israeliți,
au implorat pe Dumnezeu să-i salveze de la exterminare.

Dumnezeu le-a ascultat strigătul și l-a inspirat pe unul
dintre ei numit MOISE să meargă la faraon, stăpânul Egip-
tului, să ceară să dea populației israelite permisiunea de a
pleca înapoi în țara strămoșilor, țara făgăduinței. Egiptenii
nici n-au vrut să audă să-și piardă sclavii și au început să-i
asuprească și mai rău, până când Dumnezeu a trimis pe rând
zece dezastre generale sau plăgi asupra țării. După fiecare
plagă egiptenii promiteau să-i lase liberi și nu-i lăsau, până
la a zecea plagă, care avea să fie cea mai grea și anume:
Dumnezeu a lăsat să fie înștiințată mulțimea iudeilor să se
pregătească câteva zile de plecare în luna aceea NISSAN, să-
și facă niște provizii, să-și facă în grabă niște turte din aluat
nedospit și mai ales să taie câte un miel, iar cu sângele lui să
ungă ușorii ușii de la camera în care stau, căci în noaptea sta-
bilită un înger al DOMNULUI va trece pe la toate locuințele.
La casele egiptenilor cu ușile neînsemnate cu sânge de miel
vor muri toți primii născuți, dar casele iudeilor vor fi cruțate.
Și așa s-a  întâmplat.

În aceeași noapte, egiptenii îngroziți au năvălit la sclavii
iudei și au țipat: - Ieșiți, plecați! Căci zeul vostru ne omoară
pe toți! Iar iudeii au ieșit și au pornit în convoi dirijați de
MOISE. Și așa s-a petrecut PESSACH sau PASSA, s-a
DEPĂȘIT granița de la ROBIE la LIBERTATE, fapt în care
sclavii au simțit CRUȚAREA cu ajutorul DOMNULUI.

Dar acesta a fost doar primul pas din TRAVERSAREA
dificultăților. Nici nu plecaseră bine și israeliții au simțit în
spatele lor armata egiptenilor trimisă să-i întoarcă. Dar între
ei s-a interpus un nor luminos pentru iudei și întunecat pentru
păgâni, care i-a împiedicat să se apropie până au ajuns la un
braț al MĂRII ROȘII. Aici altă nenorocire. Cum să treacă
peste apele mării? Iudeii urlau de disperare. Și iar s-a petrecut
PASSA, SALVAREA. Moise a întins toiagul asupra mării,
apele s-au despărțit ca doi pereți, iudeii au trecut printre
pereții de apă dincolo pe mal, mai târziu au intrat și soldații
păgâni, dar la un semn al lui Moise valurile s-au întors la loc
și i-au înghițit. Foștii sclavi au înaintat prin pustiu mai multe
zile paralel cu Marea Roșie, sufereau de sete și când au dat
de apă, era amară. Grea problemă. Reproșuri față de Moise.
Iar vine salvarea, Passa. Inspirat de Dumnezeu, Moise arunca
o ramură în apă și apa se îndulcește. După mai multe săptă-
mâni de mers prin pustiu către muntele SINAI iarăși mur-
mure din partea drumeților, că mai bine mureau în robie
decât în pustiu de foame. Și iarăși PASSA, DEPĂȘIREA: de
a doua zi culeg zilnic boabe ca de pâine, numite MANNA,
și niște păsări pentru carne până vor ajunge în țara făgăduită.
După  un timp, aproape de muntele Horeb, iarăși probleme
cu setea.

Moise lovește stânca și țâșnește un izvor. S-a mai depășit
un of. Dar urmează altul. La Refidim, tot înainte de SINAI,
le iese în cale un anume Amalek cu trupele sale și atacă con-
voiul israelit. Moise se urcă pe deal și se roagă cu brațele
spre cer până biruie ai săi, salvați prin rugăciune. La muntele
Sinai unii din poporul călător descurajați că Moise întârzie
pe munte, unde primea cele zece porunci, toarnă un zeu din
metal ca păgânii din Egipt și-l înfurie pe Moise când revine,
dar trece și peste acest episod nefericit și menține poporul
atașat de Dumnezeu, după cum și atunci când unii și-au pier-
dut răbdarea, iar Dumnezeu i-a lăsat să ajungă într-o zonă
plină cu șerpi veninoși, încât mulți iudei mușcați mureau,
cum mor acum mulți mușcați de coronavirusul perfid, Moise
s-a rugat spre cer și a indicat să se facă un șarpe de metal
fixat pe un stâlp spre care să privească cei otrăviți și erau
salvați. Era un simbol al lui ISUS PE CRUCE, spre care cei
mușcați prin păcat de către șarpele infernal pot privi cu
credință și căință spre a avea viața veșnică. Adică PASSA,
adică IZBĂVIREA. După mulți, mulți ani, cei care mai erau
în viață din convoiul plecat din robia Egiptului au ajuns la

granița dinspre răsărit a țării făgăduinței,
unde mai aveau doar de traversat râul Ior-
dan. Era adânc râul în timpul acela? Indife-
rent cum era, aici Dumnezeu face iarăși un
PESSACH sau PASSA sau PASCHA, adică
depășirea unui ultim obstacol, căci apele s-
au oprit de tot până convoiul a trecut pe
uscat, cu obligația ca de acum înainte, an
de an, generație  de generație, să serbeze cu
recunoștință și bucurie PAȘTELE = PES-
SACH = PASSA = PASCHA într-un mod
asemănător cu strămoșii lor la ieșirea din
robia egipteană, cu o săptămână a azimelor
sau a pâinilor nedospite și cu un miel al
cărui sânge a fost semnul dezlegării lor din
robie prin mila lui Dumnezeu.

II. PAȘTELE CREȘTIN
Sub numele de PAȘTE creștinii serbează ÎNVIEREA LUI

ISUS. De ce au preluat credincioșii creștini aceeași denumire
pentru sărbătoarea lor, pe care o foloseau credincioșii evrei
de o mie cinci sute de ani înainte de nașterea lui ISUS pentru
sărbătoarea lor? Există vreo legătură între ele? Da, o legătură
istorică, dar și de conținut religios. ISUS e om și Dumnezeu.
Ca om el s-a născut din Fecioara Maria,  fiică a poporului
ales, a trăit și a predicat acestui popor, a ținut sărbătorile re-
ligioase cu acest popor, chiar dacă el, ca Dumnezeu și om, a
venit în lume ca Mântuitor (Salvator) al întregii omeniri.
Sfinții evangheliști ne  relatează că ISUS, în ajunul pătimirii
sale, le spunea apostolilor săi: - Cu dor am dorit să iau cina
de Paști cu voi! Și în prima zi a azimelor (a pâinilor nedos-
pite), când se tăia și mielul de de PAȘTI, ca odinioară în
Egipt, ISUS a serbat cu apostolii cina pascală, numită acum
de noi CINA DE TAINĂ, când a transformat pâinea azimă
în trupul său dumnezeiesc, spunând că se jertfește (este sa-
crificat ) PENTRU VOI, iar vinul pascal l-a transformat în
sângele său spunând că „SE VARSĂ PENTRU VOI ȘI PEN-
TRU CEI MULȚI, SPRE IERTAREA PĂCATELOR!”. Noi
numim acum aceste taine Sfânta Împărtășanie sau Cumine-
cătură. Iar ISUS le-a instituit având în fața ochilor săi ceea
ce avea să urmeze în aceeași seară după cină în Grădina Mă-
slinilor, unde avea să se roage, să asude sânge întristat până
la moarte, trădat de Iuda și arestat, pentru ca noaptea și a
doua zi, vineri, să fie batjocorit, chinuit, judecat și condamnat
la moartea pe cruce, apoi seara înmormântat în grabă, fiindcă
începea sărbătoarea cea  mare, SABATUL PAȘTILOR. Dar
în a treia zi dimineața mormântul lui era gol: CRISTOS A
ÎNVIAT!

Mai e de mirare că sărbătoarea BIRUINȚEI LUI CRIS-
TOS asupra morții, INVIEREA Lui, a rămas cu numele de
PAȘTE? Dar acest fapt corespunde și cu sensul originar al
cuvântului PESSACH sau PASSA: a fost o depășire a barie-
rei morții lui ISUS. Sângele său de la Cina de Taină, din Gră-
dina Măslinilor, de pe Muntele Golgota și de la fiecare Sfântă
Liturghie a fost semnul ELIBERĂRII și SALVĂRII nu de
robia Egiptului, ci de robia păcatelor și a osândei veșnice
pentru întreaga omenire și pentru fiecare păcătos în parte care
dorește să fie eliberat. De aceea, îndată după înviere, ISUS a
apărut apostolilor săi și, între altele, a suflat asupra lor spu-
nând: - Primiți pe DUHUL SFÂNT  (Sfântul Spirit)! Cui veți
ierta păcatele, vor fi iertate. Cui nu, nu vor fi iertate!

Noi numim această taină spovadă. În Egipt Dumnezeu a
oferit cheia ieșirii din robie prin sângele mielului pe ușă, dar
n-a obligat pe nimeni să iasă. ISUS a  oferit tuturor cheia
ieșirii din robia și osânda necredinței și a păcatelor prin sân-
gele său de miel dumnezeiesc, dar nu obligă pe nimeni. Ră-
mâne la latitudinea fiecăruia dacă vrea să fie eliberat din
ghiarele duhului rău, pe care nu-l vedem, dar care încearcă
zilnic să ne infecteze sufletele, asemenea virusurilor care
declanșează epidemiile ce decimează omenirea.

Rămâne la latitudinea fiecăruia dacă vrea să fie eliberat
din ghiarele duhului rău, pe care nu-l vedem, dar care în-
cearcă zilnic să ne infecteze sufletele  nemuritoare, asemenea
virusurilor perfide pe care nu le vedem, dar care declanșează
epidemiile teribile ce invadează și decimează omenirea.

Deși PAȘTELE EBRAIC și PAȘTELE CREȘTIN sunt în-
rudite, este și o mare diferență între ele. PAȘTELE EBRAIC,
al evreilor, desfășurat cu circa o mie cinci sute de ani înainte
de CRISTOS, de la ieșirea din Egipt și până la sosirea în țara
sfântă, a fost pentru eliberarea și salvarea unui  anume popor.
ÎN schimb, evenimentele pătimirii, morții și ÎNVIERII lui
ISUS la Ierusalim s-au desfășurat pentru eliberarea și salva-
rea întregii omeniri. De aceea și noi toți putem serba
PAȘTELE dacă lăsăm sângele lui ISUS de pe cruce, de la
Cina de Taină și de la Sfânta Liturghie, care continuă jertfa
lui CRISTOS, numit de Ioan Botezătorul „Mielul lui Dum-
nezeu, care ia asupra sa păcatele lumii”, să ungă și ușile su-
fletelor noastre precum ușile evreilor din Egipt, atunci
devenim și noi poporul lui DUMNEZEU din Noul Testa-
ment, destinați pentru țara făgăduinței veșnice.   

Ouăle roșii, cozonacii, pasca și alte delicii culinare pot
înfrumuseța sărbătorile, dar ele singure nu pot fi sărbătoarea
PAȘTELUI fără participarea sufletului la BIRUINȚA LUI
ISUS.

CRISTOS A ÎNVIAT DIN MORȚI, CU MOARTEA PE
MOARTE CĂLCÂND, ȘI SUFLETELOR NOASTRE
VIAȚĂ DĂRUINDU-LE!

Doamne, te rugăm, salvează-ne de epidemiile sufletești
și trupești și dăruiește tuturor spre slava ta SĂRBĂTORI BI-
NECUVÂNTATE DE PAȘTI!

Bonaventura DUMEA, preot paroh 
Biserica Romano-Catolică Dudeștii Noi

Iubiţi credincioși
Trecem, așa cum știm și simțim

fiecare dintre noi, o perioadă spe-
cială și grea pentru toți. Faptul că nu
putem să fim împreună la Sfintele
Slujbe, că nu putem simți comuniu-
nea liturgică și nu putem fi împreună
fizic de Sfintele Sărbători nu repre-
zintă o slăbire a credinței noastre,
din contră, trebuie să fim mai puter-
nici, mai răbdători, să ne rugăm mai
mult și să nu uităm că Hristos are pu-
tere asupra vieții și asupra morții. De
fapt asta este mărturisirea „Hristos a
înviat din morți”, dacă credem așa,
atunci nu trebuie să ne temem, tre-
buie să credem că vom trece cu bine

de această încercare.
Vă dorim să fiți sănătoși, să treceți cu pace și bine aceste sărbatori

și nu uitati că „HRISTOS A BIRUIT MOARTEA”. Cu ajutorul LUI
și noi vom birui!

Preot paroh Ionuț CRISTEA, 
Parohia Ortodoxă Română Dudeștii Noi

Dragi credincioși
Având în vedere vremurile grele

în care trăim, dorim ca Învierea
Domnului Nostru Isus Hristos să vă
aducă pace, bucurie și mai multă iu-
bire față de Dumnezeu și iubire față
de semenii noștri. 

Astfel vom trece biruitori și peste
această grea încercare cu care se
confruntă întreaga omenire.

2 Cronici 7;14
„Dacă poporul Meu, peste care

este chemat Numele Meu, se va
smeri, se va ruga și va căuta Fața
Mea, și se va abate de la căile lui
rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi
ierta păcatul și-i voi tămădui țara”.

Psalm 67;1
„Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze, să facă să

lumineze peste noi Fața Lui”.
Amin
Fiți binecuvântați!
Hristos a înviat!

Daniel PURA, reprezentant al 
Bisericii Penticostale Maranata Dudeștii Noi

Dragi credincioși
Sărbătorile pascale bat la ușă,

iar situația globală actuală îmi
amintește de ușile prezentate în
Vechiul Testament ale primului
Paște de care au avut parte evreii
(Exodul 12). 

Pe atunci erau robi în Egipt,
însă se aflau în procesul de elibe-
rare inițiat de Dumnezeu. 

În ultima noapte petrecută în
Egipt ușile erau închise, fiecare
în familia lui, iar cadrul ușilor
erau stropite cu sângele unui miel

jertfit. 
Acel sânge avea să-i salveze de Îngerul morții care trecea

prin Egipt. Astăzi, trebuie să stăm în casele noastre pentru a fi
în siguranță, dar nu la fel ca și atunci. 

Evanghelistul Ioan ne vorbește despre Mielul de jertfă care
aduce iertare pentru păcatele întregii lumi, iar acela este Mân-
tuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. 

Ultimul Paște sărbătorit de către Mântuitorul nostru ne arată
că El nu dorește să ocolească casele noastre, ci să fie împreună
cu noi în casele, la mesele și în inimile noastre. 

Biserica Baptistă Emanuel din Dudeștii Noi vă urează săr-
bători pline de bucurie alături de cei dragi și multă sănătate! 

David NEDVED, 
Pastor al Bisericii Baptiste Emanuel
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
aprilie 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 De patru ori mai mulţi cetăţeni

și-au plătit impozitele 
online anul acesta

Primăria Comunei
Dudeștii Noi a fost
prima din județul Timiș
care a operaționalizat
plățile online prin plat-
forma ghiseul.ro, în
anul 2015.

Dacă anul trecut
doar 12 persoane au fo-
losit această modalitate
de plată a impozitelor
locale, anul acesta 45
de contribuabili și-au
achitat deja impozitele
și taxele locale folosind această facilitate.

Plata online este simplă, trebuie doar să te înregistrezi în sistem și poți vizualiza
toate obligațiile față de bugetul local, dar și cele față de bugetul de stat.

Un amănunt important: comisioanele sunt ZERO.

Crește concurenţa în domeniul
comunicaţiilor în Dudeștii Noi

Primăria Comunei Dudeștii Noi a eliberat
încă de luna trecută autorizația de construire
companiei Orange în vederea construirii rețelei
de televiziune și internet prin cablu în comuna
noastră. Urmează să se predea amplasamentul
și să înceapă lucrările.

După Akta, Telekom și RDS, iată că intră în
joc și Orange TV. În acest fel cetățenii comunei
vor avea de ales din mai multe oferte. Urmează
UPC-Vodafone.
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Semnal de alarmă!
Pentru că unii consăteni nu au înțeles rostul containerelor de

colectare selectivă repetăm la ce servesc acestea și modul de
folosire:

- aceste containere sunt destinate exclusiv pentru colectarea
în vederea reciclării recipientelor din sticlă. Acestea trebuie să
fie curate și fără etichete. Exemple de recipiente acceptate: sti-
cle de bere, borcane, sticle de lapte etc.

- recipientele de sticlă se introduc prin fanta (gaura) din par-
tea superioară a containerului.

- NU INTRODUCEȚI sticlă provenită de la ferestre, mate-
riale ceramice, sticle de plastic, doze metalice și alte asemenea!

- NU ARUNCAȚI DEȘEURI LÂNGĂ CONTAINER!
- e evident că dacă recipientul nu intră prin fanta (gaura) din

partea superioară a containerului atunci acesta nu este permis.
- persoanele care nu respectă aceste reguli sunt pasibile de

amenda corespunzătoare contravenției de aruncare a deșeurilor
în locuri nepermise între 500 și 3.000 de lei.

Rugăm cetățenii de bună credință care observă persoane ce
nu respectă aceste reguli să sesizeze de urgență aceste situații
Primăriei.

Grüß Got!

Col��l copiilor

Continuare din
numărul trecut:

După o oră...
- Hai să mergem, spune Albert!
- Bine, hai, zise Florina.
- Mergem pe văcuță.
- Bine.
- Hei, măgăruș... pot să merg pe tine?, în-

trebă Albert.
- Sigur, ihaaa, hai urcă!
Și au pornit mai departe. Au dat peste o

ciupercă albastră.
- Asta ce mai este?, întrebă Dragoș.
- O, asta este o ciupercă în creștere de două

sute de ani.
- Waaau!!! 200? Păi dulapul ăsta de când

este aici?
- De 1.000 de ani.
- Și dacă luăm o mușcă vom crește?, în-

treabă Dragoș.
- Da! Nu vă atingeți de ea!
- Hmm! Eu aș vrea să cresc un pic. Știu, o

să cresc pentru că am să iau o mușcătură
mică, zise pe furiș buburuza. Micuța insectă
luă o mușcă.

Oh nu! Se făcu cât văcuța, apoi cât dulapul,
ba chiar mai mare ca el… O, nu! Acum e gi-
gantă. Care o fi leacul? Și fugi repede la priete-
nii săi.

- Prieteni, prieteni!
- Ce ai pățit? Of, mărgele neastâmpărate!

Glugluglu...
- Am luat o mușcă mică din ciupercă, am vrut

să cresc, spuse buburuza.
Albert zise:
- Haideți prieteni să căutăm un antidot pentru

amica  noastră neastâmpărată, buburuza.
- Știu eu un loc unde se adună oameni foarte

pricepuți, trebuie să găsim acolo unul care să
cunoască antidotul.

Și au pornit mai departe înpreună. S-au în-
dreptat spre orașul vrăjitorilor. Acolo au găsit
un batrân înțelept care le-a povestit despre o
carte în care găsești toate răspunsurile. Doar o
mică problemă… Cartea a fost furată de o
bandă de sconcși grași. Ei îi spionau de mult

timp pentru că vor să le afle secretele…
- Și noi ce ar trebui să facem?
- Dacă vei găsi cartea îți voi rămâne dator.
- Bine, dar unde găsim acești sconcși grași?
- În palatul SCONCȘILOR GRAȘI.
- Și ăsta unde se găsește?
- Pe acel munte îndepărtat. Este la o zi de

mers, îi spuse bătrânul.
- O zi de mers e prea departe, șopti buburuza.
- Mulțumim, continuă băiatul. Bubu, tu vei

sta aici cu curcanul, găina și Florina. Noi restul,
să pornim la drum.

- Eu de ce nu? Zise buburuza.
- Să nu mai faci boacăne.
- Bine, pa!
Au plecat spre palatul sconcșilor grași. De-

odată, au dat peste un om foarte bătrân  care
avea aproape toate răspunsurile.

Va urma...
Eva Maria STANCA

LUMEA DIN DULAP
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În ultima perioadă s-au efectuat lucrări de reparații
pe străzile Păduricii, Macilor, Calea Hodoniului, Sur-
duc și Filip Beisser, care au fost afectate de faianțări
și chiar gropi. „Aceste străzi au rezistat destul de bine
până acum – ne spune primarul Alin Nica –, unele din-
tre ele fiind asfaltate în urmă cu 13 ani, cazul străzii
Filip Beisser. 

Cu mici reparații, iată că rezistă și acum. Ca și teh-
nologie folosită, aceste străzi nu sunt diferite față de
ceea ce s-a asfaltat în ultima perioadă: a fost un singur
strat, folosind zestrea care exista în momentul respec-
tiv – piatră spartă folosită la pietruiri și casete cu piatră
spartă și balastru, pentru a forma o fundație rezistentă.
Faptul că străzile au rezistat cu mici reparații până
acum arată că și cu bani puțini se pot face lucruri care
să reziste în timp. 

La momentul respectiv nu aveam bani să facem
străzi de la zero și care ar fi costat de două-trei ori mai
mult decât am plătit. 

De aceea și cetățenii care au poate anumite dubii cu
privire la rezistența lucrărilor recent făcute au garanția
și o pot vedea uitându-se la toate celelalte străzi din
vatra veche a satului care au fost asfaltate folosind
exact același tip de proiect, aceeași tehnologie, aceleași
condiții tehnice. Dau exemplu străzile Oituz, Poștei,
Rozelor, Aleea Viilor, Verde, Filip Beisser, Calea Ho-
doniului. 

Un contraexemplu îl constituie Drumul Județean
care a fost finalizat în 2016 și deja a fost peticit de ne-
numărate ori. Chiar și în prezent pe Calea Sînandreiu-
lui sunt destul de multe gropi care nu au fost reparate
de cei de la Consiliul Județean. 

Putem compara Drumul Comunal – Calea
Timișoarei – până la intersecția cu DN 6, care a fost
făcut în 2007 – aici s-a circulat cu mașini de mare
tonaj, TIR-uri de la Fornetti și Rus Savitar – și a rezis-
tat 13 ani. 

Aici sunt de remarcat câteva aspecte. Iarna noi am
încercat să protejăm drumul fără să folosim sare sau
alte materiale corozive, care l-ar fi stricat, lucru ce a
dus la rezistența drumului în timp, chiar dacă am fo-
losit utilajele de dezăpezire mult mai des decât dacă

foloseam astfel de materiale. 
Evident, și circulația s-a făcut în condiții un pic mai

grele decât dacă am fi folosit acele materiale. 
Per ansamblu, cu cooperarea cetățenilor, am reușit

să economisim foarte mulți bani, iar drumul a rezistat
mult mai mult timp, comparativ cu Drumul Național
6, care în același interval, 2007-2020, a fost refăcut de
patru ori”.

Petru Vasile TOMOIAGĂ

REPARAȚII LA STRĂZI

S-a făcut marcajul 
la Drumul Judeţean

La solicitarea Primăriei Comunei Dudeștii Noi s-au
făcut marcajele rutiere pe Drumul Județean ce străbate
localitatea. De asemenea, s-au refăcut trecerile de pie-
toni pe care cei de la Consiliul Județean le-au șters cu
prilejul ultimului marcaj.

De asemenea, când se vor face marcajele rutiere pe
străzile nou asfaltate se va reface marcajul și pe cele-
lalte străzi asfaltate din comună. (V.T.)

Comuna Dudeștii Noi se află în anul 2019 pe locul 37 în
județul Timiș după numărul de locuitori (față de 38 în 2018,
respectiv 67 în 2005).

Comuna Dudeștii Noi se află pe locul 6 în județul Timiș
după creșterea populației față de anul 2005 (54,4%) și pe
locul 8 după creșterea populației față de anul precedent
(3,4%).

O creștere semnificativă și în termen scurt a numărului
populației înseamnă că toate serviciile publice vor trebui
extinse și va fi nevoie de investiții foarte mari, pe care
administrația locală din Dudeștii Noi nu și le permite pe ter-

men scurt. De exemplu, școala nu va avea spațiul necesar
pentru noi clase, vor trebui asfaltate noi drumuri, gospodă-
rirea de apă și stația de epurare vor trebui extinse etc. „Deja
este destul de greu de integrat cei 3-4% care se stabilesc în
Dudeștii Noi anual și care nu participă la niciun eveniment
social în comuna noastră. De asemenea, nu dorim să deve-
nim localitate dormitor, adică omul să vină aici doar seara,
în rest să-și petreacă majoritatea timpului în oraș. 

Dorim să extindem în primul rând zona industrială, iar
mai apoi, ca suport pentru aceasta, zona rezidențială. Zona
rezidențială aduce doar cheltuieli pentru bugetul local fără
niciun fel de avantaj pentru actualii locuitori”, spune pri-
marul Alin Nica.

În ceea ce-i privește pe investitorii imobiliari, aceștia
vor trebui să suporte investițiile pentru zonele noi, fiindcă
din impozitele pe clădiri și teren nu se acoperă nici 1% din
necesarul de investiții edilitare într-o zonă rezidențială.

Am trecut de 3.700 
de locuitori!

Este interzisă incendierea vegetaţiei și a deșeurilor de orice fel
 Din cauza semnalării frecvente de arderi ale miriștilor și

resturilor vegetale de pe terenurile arabile, precum și ale
vegetației pajiștilor permanente produse la nivelul județului,
atragem atenția că este interzisă incendierea vegetației și a
deșeurilor de orice fel. Încălcarea obligației proprietarilor și
deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără, de a nu arde miriștile,
stuful, tufărișurile sau vegetația ierboasă fără acceptul
autorității competente pentru protecția mediului și fără infor-
marea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru
situații de urgență constituie contravenție și se sancționează cu
amendă de la 3.000 la 6.000 de lei pentru persoane fizice și de
la 25.000 la 50.000 de lei pentru persoane juridice. Totodată,
arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase
din ariile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice
constituie infracțiune dacă a fost de natură să pună în pericol
viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală și se
sancționează cu închisoare de la trei luni la un an sau cu
amendă. Beneficiarii care depun cereri unice de plată la APIA
și solicită sprijin financiar aferent schemelor și măsurilor de
sprijin trebuie să știe că trebuie să respecte una dintre cerințele
obligatorii aferente standardului pentru bunele condiții agricole
și de mediu GAEC 6.2: „Este interzisă arderea miriștilor și a

resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației
pajiștilor permanente”. Obiectivul standardului GAEC 6.2 îl
reprezintă „menținerea nivelului de materie organică în sol, in-
clusiv interdicția de a incendia miriștile arabile. În situația în
care beneficiarii mai sus menționați nu respectă GAEC 6.2 în
orice moment în cursul anului calendaristic în cauză, acestora
li se aplică o sancțiune administrativă. Sancțiunea administra-
tivă se aplică prin reducerea plăților sau excluderea de la în-
treaga sumă a plăților menționate mai sus, care au fost acordate
sau urmează a fi acordate beneficiarilor respectivi în baza ce-
rerilor de ajutor pe care aceștia le-au transmis sau urmează să
le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc
constatarea. Sancțiunea administrativă este aplicată fermierilor
pentru fiecare schemă de plată accesată”. Pentru combaterea
fenomenului de incendiere a resturilor vegetale de pe terenurile
agricole, la nivelul instituțiilor APIA, IGSU și GNM este în-
cheiat un Protocol de colaborare privind acțiunile de monito-
rizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor
condiții agricole și de mediu referitoare la arderea miriștilor și
a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea pajiștilor per-
manente, iar persoanele identificate că nu respectă aceste
cerințe legale vor suporta toate consecințele legale.

Anul acesta, din cauza măsurilor luate împotriva
răspândirii COVID-19 nu se vor mai monta contai-
nerele pentru curățenia de primăvară. În schimb,
cetățenii sunt rugați să-ți văruiască pomii și să curețe

șanțurile și domeniul public din fața gospodăriei 
înainte de Paști. Acest lucru se poate face fără
restricții, așadar nu există riscul ca cetățenii care 
derulează aceste activități să fie amendați. (A.B.)

Curăţenia de Paști în comună
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Comitetul Local pentru Situații de Urgență Dudeștii
Noi adoptă următoarele măsuri de siguranță medicală:

Art 1. 
1. Până în data de 31 martie, cu posibilități de prelun-

gire, se iau următoarele măsuri:
a) sistarea desfășurării tuturor evenimentelor publice

– activități publice sau private în incinte sau aer liber –
indiferent de numărul de participanți;

b) instituirea obligației pentru instituții publice și ope-
ratori economici de a dezinfecta frecvent suprafețele 
expuse;

c) asigurarea de către toate instituțiile publice și ope-
ratorii economici a materialelor destinate igienei și
dezinfecția frecventă a tuturor suprafețelor expuse ris-
cului de contaminare;

d) Primăria Comunei Dudeștii Noi suspendă progra-
mul cu publicul la sediul instituției, urmând ca acesta să
se reia treptat, odată cu încetarea stării de urgență; se es-
timează ca în maximum trei săptămâni să se reia progra-
mul normal cu publicul; se recomandă transmiterea
solicitărilor, petițiilor sau cererilor la nr. tel. 0256-
378.020, nr. fax 0356-816.494, în format electronic la
adresa e e-mail comuna@dudestiinoi.ro iar acolo unde
se impune depunerea unor documente în original, aces-
tea vor fi transmise în regim de scrisoare recomandată,
cu confirmare de primire, la adresa de contact a
instituției, Calea Becicherecului nr. 29; astfel, Primăria
Comunei Dudeștii Noi a suspendat programul pentru a
evita contactul cu cetățenii. 

Instituția funcționează normal, angajații sunt prezenți
la serviciu timp de opt ore pe zi, însă contactul cu
cetățenii se face online, prin intermediul adresei de e-
mail a primăriei, a faxului și numărului de telefon. 

Pentru cei care nu se pot descurca din punct de vedere
al tehnologiei și au neapărat nevoie de un act de la pri-
mărie sau vor să-și plătească impozitele și nu știu să fo-
losească platforma ghiseul.ro, casieria este deschisă
zilnic între orele 9-11, însă accesul este restricționat la
câte o singură persoană; la fel funcționează și biroul de
impozite și taxe locale, respectiv secretariatul instituției.

e) suspendarea activităților de audiențe la sediul Pri-
măriei;

f) instituirea evitării aglomerării de persoane la ope-
ratorii economici; se va permite intrarea unui număr de
maximum cinci persoane; în cazul operatorilor econo-
mici cu peste 99 de angajați intrarea/ieșirea din tură și
servirea mesei se vor face în intervale orare decalate;

g) restricționarea activităților culturale, științifice, ar-
tistice, religioase, sportive și de divertisment în spații în-
chise;

h) ședințele Consiliului Local se desfășoară online,
folosind o aplicație în acest sens;

2. Prin excepție de la alin (1), lit. g) înmormântările
se recomandă a se organiza în prezența unui număr cât
mai redus de persoane.

3. Măsurile instituite vor putea fi prelungite, în funcție
de evoluția situației.

De asemenea, s-a mai hotărât întreruperea cursurilor
școlare, întreruperea activităților Clubului Sportiv Co-
munal Dudeștii Noi, a slujbelor religioase în spațiu în-
chis și orice altă manifestare care presupune prezența în
număr mare a cetățenilor.

Cetățenii sunt rugați să rămână în gospodării, să limi-
teze deplasările strict pentru cele necesare: mers la ser-
viciu, achiziționarea de alimente și medicamente.

Măsuri de siguranţă medicală în contextul
epidemiologic actual (Coronavirus COVID 19)

Criza coronavirusului
afectează Primăria

Dudeștii Noi
Pandemia de coronavirus cu care se confruntă

omenirea a afectat și Primăria Comunei Dudeștii
Noi. Astfel, după cum ne spune primarul Alin Nica,
s-a aprobat o rectificare a bugetului local prin care
s-au redus drastic cheltuielile. „De asemenea, veni-
turile comunei au scăzut cu 25%. Nu avem nici bani
de salarii pentru angajații din Primărie, aceasta și
pentru că plata impozitelor și taxelor locale a fost
amânată până în 30 iunie. Problema este una se-
rioasă, din punct de vedere al finanțării. Pentru a nu
periclita investițiile publice, am contractat un credit
de 10 milioane de lei. Așadar, investițiile vor conti-
nua, cel puțin cele din fonduri europene și guver-
namentale, folosindu-ne de acest credit. Vedem că
nu putem primi susținere nici din partea bugetului
național. Trebuie să ne descurcăm cum putem. Așa
cum cetățenii au putut să observe, toate investițiile
au continuat: și extinderea primăriei, și grădinița, și
Biserica Romano-Catolică, și asfaltarea străzilor.
Chiar și proiectul de extindere a alimentării cu apă
și a canalizării în zona Solaris IV a continuat și as-
faltarea străzilor în Alexia I. Dorim să continuăm în
același ritm, astfel încât să nu aibă de suferit
investițiile publice. Pe partea de funcționare vom
lua toate măsurile de reducere a cheltuielilor, astfel
încât să ne încadrăm în bugetul proaspăt rectificat.
De asemenea, am anulat toate evenimentele cultu-
rale și sportive din vara acestui an. Banii
economisiți i-am direcționat la capitolul de preve-
nire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-
19. Sperăm că după ce trece acest val epidemiologic
să revenim, încet-încet, la viața normală”. (V.T.)

PRIMĂVARA LA DUDEȘTII NOI
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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

COMUNICAT

Din DEPOZIT direct 
la tine ACASĂ!

Ai nevoie de hrana potrivită pentru anima-
lele din ogradă şi nu ai timp să alergi prin ma-
gazine? Noi venim cu soluția!

Hrană câini
Hrană pisici
Concentrat găini ouătoare/pui de carne
Furaj găini ouătoare
Hrană porumbei
Concentrate purcei/porci și iepuri.

Cu un simplu apel la tel: 0757-407.262 îți
aducem direct acasă hrana de care ai nevoie
pentru necuvântătoarele din ograda ta.

ÎN PLUS OFERIM:
Consultații, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenții Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENȚĂ.

Cabinet Veterinar Dr. Cătălin Lupaștean
Tel: 0757-407.262.

,
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Adets di
Pashti

Armãnjlji suntu cãnãscuts ca popul cari li tinji-
seashti adetsli crishtineshtsã. Ma ninti ti cafi unã
sãrbãtoari Armãnjlji adra adets dupu cari s-alidzea di
alantsã. Unã di atseali sãrbãtori easti shi Pashtili. Ti
Gioia Mari, ninti Pashtili, Armãnjlji crishtinj, la
bãsearica dutsea un ou di lai gãljinã, tsi lipsea s-hibã
ambupsit tu atsea dzuã. Di Gioia Mari shi tuti alanti
gioi pãnã dzua di Alju Analipsi, muljerli Armãni nu
bãga caldarea pi foc, nafoarã nu tindea stranji albi, ta
s-nu cadã grãndinã, nu bãtea cu mailu cu pistusini cã
ashi va s-apura di bumbunidzari. Pi ninga atsea, tuts
Armãnj,sh-ma ninti shi tora, tu hãryii, agonjea tahi-
nima, gioia,ninti Pashtili ambupsescu un ou arosh cari
lu bagã pininga icoana. Di cãndu va s-apira, didea
Soarli, shimuljerli Armãni, nafoarã ascutea yiambuli
aroshi.

Cãndu s-dishtipta ficiorlji, s-ascula, lji la tu fatsã shi
cu oulu arosh di la icoana lji undzea tu fatsã ti sãnãtati,
arusheatsã shi mushuteatsã. Aestu ou Armãnjlji lu
tsãnea pi ninga Icoana un an di dzãli. Alantu an, dzua
di Pashti, ninti s-mulgã oili, aestu ou Armãnjlji lu an-
grupa tu strunga shi pisti el tritsea oili. La Armãnjlji
avea unã traditsii, ti Gioia Mari s-tundã niheam oili,
ahãt cãt ti ghini, cãt ti adeti. 

S-tãljea cãti ãndau hiri di lãnã di cafi unã oai.

Prindu Pashti,Armãnjlji ta s-poatã ma lishor s-li mulgã
oili, njeljli lji curma, shi dimneatsa dzua di Pashti li
muldzea oili. Tu dzua di Pashti, dupu multi dzãli mar-
sini, s-purinta.Ti aestã mari sãrbãtoari crishtineascã,
Armãnjlji avea nica unã adeti interesantã ti tinirlji:
Prindu Tafidor, la tsina, tinirlji fãrã s-lji veadã cana,
ascundea unã mãshcãturã di pãni shi u bãga sum
cãpitãnj ta s-lã yinã ãn yis vruta icã vrutlu. Armãnjlji
pistipsea shi minduea cã easti semnu arãu, cara s-videa
Lunã nauã tu lunea di Pashtili. Optu dzãli dupu Pas-
htili, prota sãmbãtã dupu Pashtili, eara sãrbãtoarea Ta-
fidorlu.

S-minduea cã cari lucreadzã atsea dzuã, va li
lãndidzascã prãvdzãli. Traditsional ti aestãs ãrbãtoari
muljerli adra culats ti dari. Atselji tsi va li apruchea cu-
latsli, lipsea s-dzãcã: “S-tsã bãneadzã prãvdzãli!”.

Cu arastea di Paşti, Dudeșteanlu lî oarâ dit suflit a
tutăror cititorl’ilor  di iuţido ,,Hriosu Înyie” şi ,,Tră
mulţ añi!”.

Victor ENACHE

REȚETE PENTRU MASA DE PAȘTI
Drob de miel

Drobul de miel este o rețetă tradițională româ-
nească, un preparat nelipsit de pe masa de Paști, de pe
platoul cu aperitive, alături de ouă roșii, caș, ceapă
verde și ridichi. În mod tradițional, drobul de miel se
face în prapur, acesta împiedicând practic drobul să se
sfarame atunci când este tăiat. Prapurul este o mem-
brană care învelește organele interne ale mielului,
aceasta fiind formată în mare parte din grăsime.

Ingrediente:
organele unui miel
8 ouă
o legătură de usturoi verde
o legătură de ceapă verde
o legătură de pătrunjel
o legătură de mărar
sare, piper
5 ouă fierte

Mod de preparare:

Spălăm organele mielului și le fierbem în apă cu
puțină sare.

Când sunt fierte, le scoatem și le dăm prin mașina
de tocat.

Adăugăm ceapa, usturoiul, pătrunjelul și mărarul
tocate mărunt. Batem ouăle cu sarea și piperul doar
atât cât să se omogenizeze și le adăugăm. Amestecăm
bine.

Așezăm drobul în tavă astfel încât să rămână în ex-
terior suficient cât să acoperim drobul și deasupra.

Punem în tavă jumătate din compoziție apoi așezăm
pe mijloc ouăle fierte.

Turnăm restul de compoziție.
Acoperim drobul  cu prapurele.
Coacem drobul în cuptorul preîncălzit la 180 de

grade, pentru circa 50-60 de minute.
Îl lăsăm să se răcească complet și apoi îl tăiem felii.

Cozonac cu nucă 
și stafide

Ingrediente:

Pentru aluat:
un kg făină
400 ml lapte
patru gălbenușuri
200 gr zahăr
100 ml unt topit (călduț)
50 gr drojdie proaspătă
esență rom
esență vanilie
coajă rasă de lămâie și portocală

Pentru umplutură:
patru albușuri 
100 gr nucă măcinată
50 gr stafide
două linguri cacao
cinci linguri zahăr

Pentru uns:
două gălbenușuri
două linguri lapte
patru linguri apă
două linguri zahăr
patru linguri cocos

Mod de preparare:

Într-un castronel frecăm drojdia cu o linguriță de
zahăr până se lichefiază. Adăugăm puțin lapte și puțina
făină și amestecăm până obținem o maia. Lăsăm ma-
iaua la dospit la loc cald până își dublează volumul. 

Punem făina într-un bol, adăugăm maiaua, laptele
călduț în care am dizolvat în prealabil zahărul și
gălbenușurile bătute ușor. Adăugăm și esențele și coaja

rasă de lămâie și de portocală.
Începem să frământăm și adăugăm puțin câte puțin

untul. În funcție de tipul de făină și de gradul de
absorbție al acesteia, este posibil să mai trebuiască
adăugată puțină făină dacă aluatul este prea moale sau
să mai adăugăm puțin lapte călduț dacă aluatul este
prea vârtos. Frământăm până aluatul începe să facă
bășicuțe. 

Acoperim vasul cu un prosop și lăsăm la dospit la
loc cald până își dublează volumul. Răsturnăm aluatul
pe masa unsă cu puțin ulei. Împărțim aluatul în patru
și vom întinde patru foi, câte două pentru fiecare co-
zonăcel.

Pregătim umplutura. Batem albușurile spumă, adău-
găm zahărul puțin câte puțin și mixăm până obținem
o bezea tare și lucioasă. Adăugăm nuca măcinată și
stafidele și omogenizăm. Întindem compoziția pe foile
de aluat.

Rulăm strâns și la final vom obține două rulouri din
aluat.

Răsucim rulourile.
Așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt și lăsăm

la dospit cel puțin 30 de minute.
Ungem cozonacii cu gălbenușul bătut cu lapte și

presărăm nuca de cocos.
Punem cozonacii în cuptorul preîncăzit la 200 grade

Celsius. Coacem cozonacii circa 45-60 minute până
ce se rumenesc frumos. Dacă au tendința să se rume-
nească prea tare, acoperiți spre final cozonacii cu o
hârtie de copt.

Ungem cozonacii cu siropul preparat din apă cu
zahăr și opțional mai presărăm puțin cocos. Lăsăm să
se răcească.
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