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Sfinţirea lucrărilor 
de construcţie la noua

Biserică Ortodoxă 
din Dudeştii Noi

Primăria Dudeştii Noi
preia documentele
privind acordarea
ajutorului pentru

încălzirea locuinţei
• Documentele necesare pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei și 
a suplimentului pentru energie

• Lista bunurilor ce conduc la excluderea
acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat, gaze naturale, energie electrică 

și combustibili solizi și/sau petrolieri 
şi a stimulentului pentru energie
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Exploatarea şi curăţarea
coşurilor de fum
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Consilieri locali în 
mandatul 2020-2024:

Adrian-Leonida Capsali
(Pro România)

Începute în urmă cu trei
luni, lucrările de ridicare a
noii Biserici Ortodoxe Ro-
mâne din Dudeștii Noi, cu
Hramul Pogorârea Sfântului
Duh, s-au derulat cu rapidi-
tate, iar astăzi fundația
lăcașului de cult este reali-
zată. 

Vă reamintim, în luna
iunie a fost pusă piatra de te-
melie a noii biserici, în
prezența Înaltpreas/nției

Sale Ioan Selejan, Mitropoli-
tul Banatului.

Această primă etapă a lu-
crărilor s-a încheiat, fericit,
chiar de Sărbătoarea Sfântu-
lui Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir, Hramul
bisericii, să-i spunem, vechi a
localității.

Cu acest prilej, părintele
paroh Ionuț Cristea, părin-
tele pensionar Floria Gașpar,
fostul paroh al bisericii din

localitate, precum și alți doi
preoți slujitori invitați au o/-
ciat o slujbă de s/nțire a
celor ce s-au realizat în acest
răstimp pe șantierul noii
Case a Domnului.

Amănunte despre acest
eveniment, care a marcat și
Hramul Bisericii „Sfântul
Dimitrie”, găsiți în pagina 5
a ziarului nostru.
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Consilieri locali în mandatul 2020-2024:
Adrian-Leonida Capsali (Pro România)

Adrian-Leonida Capsali
s-a născut în 29 mai 1979,
la Timişoara. „Sunt dudeş-
tean – ne spune Adrian-
Leonida Capsali –, tatăl
meu este din Dudeştii Noi,
sunt căsătorit cu Larisa şi
am un băiat, Alin, în vârstă
de 13 ani”.

Domnul Capsali este
consilier local din 2012,
fiind acum la cel de-al trei-
lea mandat de când face
parte din Consiliul Local
Dudeştii Noi. „În anul
2018 mi-am dat
demisia din func-

ţia de preşedinte al organizaţiei PSD Dudeştii
Noi, iar la alegerile locale din 2020 am candidat
din partea partidului Pro România. 

Mi-am dat demisia din PSD din cauza faptu-
lui că partidul o luase pe un drum greşit sub
conducerea lui Liviu Dragnea. Nu mă mai re-
găseam într-un PSD condus de Liviu Dragnea”,
continuă Adrian-Leonida Capsali.

În toate mandatele sale de consilier, a sprijinit
toate proiectele importante pentru Dudeştii Noi.
„În actualul mandat cel mai important proiect
este cel privind introducerea gazului în comuna
noastră. Am fost chiar preşedinte de şedinţă
când s-a dezbătut şi adoptat proiectulde hotă-
râre. 

Gazul în localitate este cea mai mare priori-
tate pentru cetăţenii din Dudeştii Noi, o dorinţă
mai veche a dudeştenilor. Cum la fel este şi do-
rinţa locuitorilor din Becicherecu Mic, pentru
că este vorba despre un proiect comun privind alimen-
tarea cu gaz a celor două localităţi vecine, care se reali-
zează prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
«Dimitrie Ţichindeal»”, ne spune Adrian-Leonida Cap-
sali.

De asemenea, pe lângă funcţia de consilier local, este
şi preşedinte al Clubului Sportiv Comunal Dudeştii Noi. 

Despre acest aspect al activităţii sale, Adrian-Leonida

Capsali ne spune: „Este un club cu mai multe secţii, fot-
bal, şah, go, taekwondo etc. Principalul obiectiv al clu-
bului este acela de a oferi posibilitatea tinerilor şi
copiilor din localitate de a practica în mod organizat un
sport. 

Noi încercăm să-i sprijinim cu tot ce este posibil. Re-
cent, sportivi din cadrul clubului au efectuat cantona-
mente în mai multe locuri din ţară. 

Fotbaliştii au fost în cantonament la Novaci (juniorii
mari), la Haţeg (juniorii mici). Ambele grupe de copii
ale clubului au participat la un turneu în staţiunea Straja. 

Grupa de copii de la Go a efectuat, de asemenea, un
cantonament la Vatra Dornei.

În perioada pandemiei, la unele secţii ale clubului –
cum ar fi şah sau go – activitatea s-a putut derula şi on-

line. Încercăm să menţinem activitatea sportivă, chiar
şi în aceste vremuri mai tulburi pe care le traversăm”.

Revenind la postura de consilier local, Adrian-Leo-
nida Capsali doreşte să propună Consiliului Local Du-
deştii Noi ca toate şedinţele de plen să fie transmise
online pe Internet, astfel ca cetăţenii comunei să poată
vedea şi auzi ce se discută în şedinţe. „În celelalte co-
mune periurbane acest lucru se întâmplă şi cred că este

o idee bună să transmitem şi noi şedinţele”, este argu-
mentul pentru care se doreşte implementarea acestei
idei. De asemenea, consilierul local Capsali spune că
este interesat de ceea ce îşi doresc cetăţenii şi că a luat
întotdeauna în considerare ideile venite din partea celor
care, până la urmă, au dat votul de încredere consilieri-
lor locali pentru a-i reprezenta.

Dintre problemele rămase încă nerezolvate, dar în
curs de rezolvare, Adrian-Leonida Capsali numeşte rea-
lizarea reţelei de canalizare în PUZ-ul Alexia. 

Problemele de aici au fost generate de faptul că a fost
necesară o descărcare arheologică în acea zonă, unde s-
au găsit mai multe oseminte pe spaţiul în care în trecut
a fost un cimitir. Odată descărcarea arheologică efec-
tuată, se va putea încheia lucrarea de introducere a sis-

temului de canalizare în acel PUZ.
„Pot spune că în mandatele mele de până

acum am participat şi am sprijinit toate proiec-
tele importante ale comunei. Şi cred că locali-
tatea Dudeştii Noi nu se va opri aici şi că se va
dezvolta în continuare. Ne avantajează mult şi
poziţia pe care o avem, fiind localitate periur-
bană, dar şi infrastructura, care este foarte bine
pusă la punct. Iată, am ajuns la peste 4.000 de
locuitori în comună! Suntem, fără modestie, în
topul comunelor din judeţul Timiş. Iar dacă
vom reuşi introducerea gazului metan, putem
spune că multe dintre obiectivele noastre sunt
îndeplinite. 

În viitorul apropiat se vor mai amenaja şi
nişte parcuri pentru joacă şi recreere, pentru că
a crescut numărul tinerilor în localitate. De ase-
menea, am sprijinit tot timpul şcoala şi biserica,
mai ales acum când se construieşte un nou lăcaş
de cult. De asemenea, Biserica Romano-Cato-
lică va deveni un punct de referinţă pentru lo-

calitate, după finalizarea lucrărilor de reabilitare şi
introducerea sa în circuitul turistic”, completează
Adrian-Leonida Capsali.

Chiar dacă suntem în perioadă de pandemie, cu un
val 4 deosebit de puternic, consilierii locali din Dudeştii
Noi au participat – fie fizic, când s-a putut, fie online –
la şedinţele de plen pentru a asigura bunul mers al co-
munei.

Deoarece până la apariţia sezonului rece este
doar un pas, SVSU Dudeştii Noi face o serie de
recomandări privind respectarea unor măsuri de
prevenire a incendiilor la exploatarea mijloacelor
de încălzire.

Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei) de alimen-
tare cu lemne a sobei, se va monta o tabla metalică
(cu dimensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât jarul
căzut accidental din sobă să nu intre în contact cu
materialele combustibile şi astfel să provoace un
incendiu. 

În sobă nu se vor introduce lemne mai lungi
decât focarul, iar portiţa de acces nu se va lăsa des-
chisă. 

De asemenea, copii nu vor fi lăsaţi nesuprave-
gheaţi în încăperile unde sunt utilizate astfel de
sisteme de încălzire. 

Jucându-se, copiii pot amplasa materiale textile
sau jucării pe sobă sau pot umbla la focar, gene-
rând incendii ce pot avea consecinţe tragice.

De asemenea:
- nu se vor depozita materiale combustibile

la o distanţă mai mică de jumătate de metru
faţă de sobă;

- nu folosiţi decât materialul combustibil

pentru care a fost destinată soba şi evitaţi su-
praîncărcarea acesteia.

În cazul utilizării sobelor fără acumulare de
căldură:

- distanţa dintre sobă sau burlanele metalice
neizolate şi materialele combustibile din veci-
nătate va fi de cel puţin 1 m;

- pardoseala combustibilă de sub acestea se
va proteja printr-un postament termic izola-
tor; acest postament va depăşi perimetrul
sobei cu 25 cm, iar în faţa uşiţei de alimentare
cu 50 cm.

Totodată, o atenţie sporită trebuie avută la re-
pararea, izolarea şi curăţarea periodică a coşurilor
de fum, întrucât funinginea rezultată prin arderea
materialului lemnos şi depusă în interiorul coşu-
rilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor, se
poate aprinde şi provoca incendii, fie prin efect
termic fie din cauza jarului (scânteilor) ajunse în
contact cu materialele combustibile din construcţia
locuinţei. 

În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile
ale coşurilor de fum, scânteile pot duce la aprin-
derea materialelor combustibile din construcţia
planşeelor sau acoperişurilor. 

Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indi-
cat ca porţiunea coşului de fum care trece prin pod
să fie văruită (var alb), astfel încât orice problemă
apărută să poată fi observată imediat şi remediată.

Pentru mijloacele de încălzire având drept com-
bustibil gazele naturale se va avea în vedere veri-
ficarea şi întreţinerea instalaţiei de gaze naturale
(conducte, robinete, arzătoare), înlăturându-se
orice posibilitate de producere a scăpărilor de
gaze.

Exploatarea şi curăţarea coşurilor de fum
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
octombrie 2021

Pentru a veni în ajutorul cetăţenilor comunei, prin intermediul ziarului local, 
administraţia publică locală pune la dispoziţia locuitorilor din Dudeştii 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 Dudeştii Noi.

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

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

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

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

Semnătura
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Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea
împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284- 311)
şi era fiul voievodului cetăţii Tesalonicului, botezat în
taină de părinţii săi, de frica cruntelor prigoane îm-
potriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii în cămara cea
ascunsă a palatului lor toate tainele sfintei credinţe, lu-
minându-i cunoştinţa despre Domnul nostru Iisus Hris-
tos, precum şi milostenia cea către săraci, săvârşind
faceri de bine, celor nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a cunos-
cut adevărul din cuvintele părinţilor săi, dar, mai ales,
a început a lucra într-însul darul Lui Dumnezeu. Şi
tânărul creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe
o scară, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea
desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremelnica viaţă,
lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu numai al mul-
tor averi, ci şi al bunului lor nume.

Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului
Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi,
cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod în locul
tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu mare cinste de
cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie poporul,
propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi aducând pe
mulţi la Hristos.

Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte.

Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război cu
sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice în
fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul şi
la Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt
adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu
îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a defăimat
închinarea păgânească. Îndată, împăratul a poruncit să-
l închidă în temniţă, până la încheierea jocurilor în cin-
stea venirii sale.

Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe un
luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic şi
înfricoşător la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i ucidea,
aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânăr creştin, anume
Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie. 

Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oa-
meni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins de râvnă. Şi
vrând să se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în temniţă,
cerând de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l
poată birui pe acel ucigaş de oameni. 

Însemnându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul i-
a zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”.

Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul
lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată, trântindu-l jos pe
Lie, l-a omorât. S-a întristat împăratul de moartea lui
Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este cel care l-a în-
demnat pe Nestor să se lupte cu Lie, împăratul a trimis
ostaşi, poruncindu-le să-l străpungă cu suliţele pe Sfân-
tul, în temniţă, că a fost pricina morţii lui Lie. Şi
aceasta făcându-se îndată, marele Dimitrie şi-a dat su-
fletul în mâinile lui Dumnezeu. 

S-au făcut la moaştele lui multe minuni şi prea
slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca împăratului,
s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Parohia ortodoxă s-a înfiinţat la Beşenova Nouă la
sfârşitul primului război mondial, după stabilirea în co-
mună a primilor locuitori care nu erau catolici şi a fost
construită o capelă pentru cele 25 de familii nou-venite.
Biserica ortodoxă a fost construită abia în 1970, a fost
pictată între anii 1985-1986 iar hramul acesteia este Sf.
Mare Mc. Dimitrie. Părintele Nicolae Dad a fost primul
preot al bisericii, slujind aici până la moartea sa, în
1981, iar din 1982 biserica a fost slujită de preotul Flo-
ria Gaşpar, cultul ortodox fiind astăzi majoritar în loca-
litate. 

Biserica are şi un cor alcătuit din 15 persoane cu vâr-
ste între 25 şi 45 de ani, care a fost pregătit de părintele
Floria Gaşpar şi de dirijorii Aurel Safta şi Radu Meşter.
Din iunie 2016, parohia Dudeştii Noi a fost încredinţată
preotului paroh Ionuţ Cristea, care a urmat studii teolo-
gice la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie din ca-
drul Universităţii de Vest Timişoara, finalizate cu o teză
de licenţă în teologie ortodoxă şi istorie, în anul 2005.
Noul preot a început să ridice în grădina bisericii, cu
sprijinul enoriaşilor, o clădire în care se află oficiul pa-
rohial şi biblioteca acesteia, un spaţiu pentru activităţi
sociale şi locuinţa familiei preotului.

Ruga localităţii se serbează în 26 octombrie, de săr-
bătoarea Sf. Dumitru, şi este una din cele mai îndrăgite
sărbători ale localnicilor, care se bucură de întreg spri-
jinul administraţiei locale.

Material preluat din „Dudeştii Noi – 
Neu Beschenova”, Album monografic, 

ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 
de Dan N. Buruleanu şi Liana Păun

Scurt istoric al parohiei ortodoxe și a Bisericii
„Sfântul Dimitrie” din Dudeștii Noi
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Sfinţirea lucrărilor de construcţie la
noua Biserică Ortodoxă din Dudeştii Noi

De praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir, Hramul Bisericii Ortodoxe din Dudeştii Noi, a avut
loc sfinţirea lucrărilor din prima etapă a construcţiei unui nou
lăcaş de cult ortodox în comuna din vecinătatea Timişoarei.
Piatra de temelie a noii biserici, cu Hramul „Pogorârea Sfân-
tului Duh”, a fost pusă în ziua de 6 iunie, în prezenţa ÎPS
Ioan, Mitropolitul Banatului. Slujba de sfinţire a lucrărilor
care s-au efectuat până acum a fost oficiată de preotul paroh
Ionuţ Cristea şi de preoţii slujitori Floria Gaşpar, Ovidiu
Cucec, de la Parohia Utvin, şi Romeo Dumitraşcu, de la Pa-
rohia Timişoara Nord.

La final, enoriaşilor prezenţi la eveniment părintele le-a
adresat un scurt cuvânt: „Iubiţi credincioşi, atunci când am
avut nevoie şi am cerut ajutor de la Dumnezeu, l-am primit.
Dacă am meritat, dacă am fost vrednici, dacă ne-a fost de
folos? Cu siguranţă, se întâmplă de multe ori să ne supărăm,
dar după aceea ne dăm seama că alta este lucrarea lui Dum-
nezeu şi de multe ori nu suntem vredinici nici măcar să o în-
ţelegem. Iată, iubiţi credincioşi, a venit ziua în care să îi
mulţumim lui Dumnezeu pentru toate. Şi când spun pentru
toate, mă gândesc nu doar la cele pe care le-am cerut, pentru
că noi primim multe de la El pe care nu le cerem şi cerem
multe de la El pe care nu le primim. Dar trebuie să avem în-
credere, trebuie să credem, să fim tari, să privim înainte cu
credinţă şi încredere în Dumnezeu că ne va lumina, că ne va
ajuta, că ne va arăta calea şi drumul pe care trebuie să mer-
gem. 

E limpede pentru toată lumea că vremurile sunt compli-
cate, că oamenii sunt dezorientaţi, unii sunt chiar speriaţi, dar
de ce îmi va fi mie teamă, dacă ajutorul meu este Domnul?
Iată, iubiţi credincioşi, consider că trebuia şi nu puteam să
trecem peste acest moment, nu puteam să lăsăm această zi
fără să aducem jertfa cuvenită înaintea lui Dumnezeu. Aşa
cum ştim noi, aşa cum putem noi, aşa câţi dintre noi am cre-
zut şi am considerat necesar şi potrivit să ne îndreptăm astăzi
paşii către sfânta biserică, pentru a putea să îi mulţumim lui
Dumnezeu, pentru a putea să aducem un prinos de rugăciune
şi puţin din jertfa noastră. Eu nu pot decât să spun că sunt
mulţumit. Sunt mulţumit pentru că, iată, acest loc este un pic
altfel decât a fost până acum şi de acum înainte va fi şi mai
diferit, pentru că lucrurile se schimbă şi din punct de vedere
al organizării noastre. 

Am reuşit să împlinim prima etapă şi cu ajutorul bunului
Dumnezeu mergem înainte, pentru aceasta, pentru faptul că
iată putem fi împreună şi putem să ne rugăm încă împreună
sub forma aceasta a comuniunii frăţeşti. Bunul Dumnezeu să
ne ajute tuturor, să fim sănătoşi!”. Părintele paroh a mulţumit
primarului, primăriei şi Consiliului Local al comunei Dudeştii
Noi pentru implicarea în construcţia noii biserici. De aseme-
nea, mulţumiri au fost aduse Asociaţiei Femeilor Ortodoxe
din Parohia Dudeştii Noi. Ion Goşa, primarul comunei Du-
deştii Noi, a spus şi el câteva cuvinte cu acest prilej: „Azi este
o zi specială, este o zi sfântă, în care trebuie ca preoţii să ne
spună Cuvântul Domnului. În aceste vremuri de cumpănă,
vreau să vă spun că vă urez multă sănătate tuturor celor de
faţă, comunităţii noastre, pentru că de săbătoarea Sfântului
Dimitrie este şi Hramul bisericii noastre, care, din păcate, din
cauza vremurilor, doi ani la rând, nu am putut-o sărbătorii aşa
cum ne-am dorit şi cum ne-am obişnuit. 

Sper ca prin credinţa noastră, prin vaccinul creat de oame-
nii de ştiinţă, cu ajutorul Celui de Sus, să reuşim să trecem
prin această pandemie şi la anul să facem puntea între cele
două biserici, între Hramul bisericii vechi – Sfântul Dimitrie
– şi Hramul bisericii noi, care vedeţi că se înalţă. Acum trei
luni s-a pus piatra de temelie, iar acum avem o fundaţie solidă
şi ne bucurăm de această realizare. La anul, în iunie, de Ru-
salii, vom încerca să ţinem Zilele Comunei şi vom face legă-
tura între Hramul vechi şi Hramul nou. Iată, părintele Ionuţ
confirmă ceea ce am spus acum trei luni, şi anume că este un
părinte destoinic, şi va termina lucrările împotriva vremurilor
grele care sunt acum, împotriva scumpirilor şi împotriva unor
piedici. Banii care vin la Primărie sunt banii dumneavoastră
şi merg, bine calculaţi, şi înspre biserica noastră. 

Îi urez spor în toate părintelui Ionuţ şi vă asigur pe toţi că
eu, ca primar, cât şi Consiliul Local am sprijnit şi vom sprijini
în continuare, în funcţie de posibilităţile pe care le avem, du-
cerea la bun sfârşit a acestei mari lucrări, cu ecou istoric în
final şi atât de necesară pentru comunitatea noastră”.

Pentru că a fost sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Di-
mitrie Izvorâtorul de Mir, iar Ruga tradiţională de la Dudeştii
Noi nu s-a putut ţine conform tradiţiei, din cauza pandemiei,
totuşi, colacul de Rugă a fost tăiat şi împărţit enoriaşilor pre-
zenţi la eveniment, aşa cum se face din vechime în comuna
de lângă Timişoara. Petru Vasile TOMOIAGĂ
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Serviciul Public de Asistenţă Socială din ca-
drul Primăriei Comunei Dudeştii Noi, în
conformitate cu prevederile Legii nr.
226/2021 privind stabilirea măsurilor de pro-
tecţie socială pentru consumatorul vulnerabil
va asigura distribuirea formularelor tipărite
(cerere – declaraţie pe proprie răspundere)
precum şi preluarea documentelor necesare
acordării ajutorului pentru încălzirea locuin-
ţei, sezonul rece 2021-2022, şi pentru supli-
mentul de energie.

Documentele necesare 
pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea
locuinţei şi a suplimentului

pentru energie sunt:
1. cerere – declaraţie pe propria răspundere pentru

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei – for-
mular tip;

2. copii după actele de identitate ale membrilor de
familie cu domiciliul sau reşedinţa la adresa pentru
care se solicită ajutorul (carte de identitate/buletin de
identitate/carte de identitate provizorie, certificat de
naştere pentru copiii minori sub 14 ani), pentru cetă-
ţenii străini sau apatrizi: permis de şedere temporară
sau permanentă, document de identitate, permis de şe-
dere pe termen lung, iar pentru cetăţenii UE: certificat
înregistrare, carte de rezidenţă;

3. acte din care rezultă calitatea titularului cererii
faţă de imobilul pentru care solicită ajutorul:

- proprietar (copie după contractul de vânzare-cum-
părare, extras de carte funciară)

- chiriaş (contract de închiriere)
- împuternicit (contract de comodat sau împuterni-

cire de la proprietar/titularul contractului de închi-
riere);

4. acte privind veniturile nete lunare realizate de fa-
milia/persoana singură în luna anterioară depunerii ce-
rerii:

- adeverinţă privind venitul net (inclusiv valoarea
bonurilor de masă, prime, ore suplimentare, alte spo-
ruri etc.)

- cupoane pensii
- cupoane indemnizaţii pentru creşterea copilului

până la vârsta de 2 sau 3 ani
- cupoane indemnizaţii cu caracter permanent
- cupoane alocaţii pentru minorii daţi în plasament

familial sau încredinţaţi spre creştere şi educare
- acte doveditoare ale veniturilor din închirieri, do-

bânzi, dividende sau părţi sociale
- adeverinţă de venit eliberată de Agenţia Naţională

de Administrare Fiscală (ANAF), privind veniturile
impozabile pentru persoanele care nu realizează veni-
turi;

5. Factură de energie electrică (completă).
Ajutorul pentru încălzirea locuinţei pentru perioada

sezonului rece, 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, se
acordă familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni ro-
mâni sau străini cu domiciliul sau, după caz, reşedinţa
în comuna Dudeştii Noi, în funcţie de venitul net
mediu lunar pe membru de familie, dar şi în funcţie de
sistemul utilizat pentru încălzirea locuinţei: energie
electrică şi/sau combustibili solizi (lemne) şi/sau pe-

trolieri.
Consumatorii vulnera-

bili care utilizează pentru
încălzirea locuinţei ener-
gie electrică sau combus-
tibili solizi şi/sau
petrolieri beneficiază de
ajutor lunar pentru încăl-
zirea locuinţei, în situaţia
în care venitul net mediu
lunar pe membru de fa-
milie este de până la
1.386 lei în cazul familii-
lor şi 2.053 lei în cazul
persoanelor singure.
Pentru acordarea supli-
mentului de energie soli-
citanţii trebuie să
îndeplinească aceleaşi
condiţii (privind venitu-
rile şi bunurile aflate în
proprietate).

Suplimentul pentru
energie se acordă lunar,
inclusiv în perioada sezonului rece, în sumă fixă în
funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în
cuantum de:

1. 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;
2. 20 lei/lună pentru consumul de combustibili so-

lizi şi/sau petrolieri
şi se acordă cu scopul de a acoperi integral sau o

parte din cheltuielile cu: iluminatul locuinţei, susţine-
rea facilităţilor de gătit şi asigurarea apei calde în lo-
cuinţă şi asigurarea continuităţii în alimentare a
echipamentelor electrice de care depinde viaţa persoa-
nelor, din motive de sănătate.

Lista bunurilor ce conduc 
la excluderea acordării 

ajutorului pentru încălzirea
locuinţei cu energie 

termică furnizată 
în sistem centralizat, gaze
naturale, energie electrică
și combustibili solizi și/sau

petrolieri şi a stimulentului
pentru energie

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei

de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea afe-

rentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000
mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală             

Bunuri mobile*
1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/moto-

ciclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia

celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau des-
tinate transportului acestora sau persoanelor depen-
dente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone
greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o ve-
chime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de
orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, micro-
buze

4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu
excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care
locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei,

moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje

de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric

(*)Aflate în stare de funcţionare

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

Terenuri /animale şi/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror va-

loare netă de producţie anuală depăşeşte suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de
2.500 euro pentru familie.

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate
conduce la excluderea acordării ajutorului pentru în-
călzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem
centralizat, gaze naturale, energie electrică si combus-
tibili solizi si/sau petrolieri şi a stimulentului pentru
energie.

Distribuirea formularelor tipărite (cerere –
declaraţie pe proprie răspundere) se va face la
sediul Primăriei Comunei Dudeştii Noi,
Calea Becicherecului nr. 29 – Serviciul Public
de Asistenţă Socială, în următorul interval
orar: luni – vineri, 9-11; persoană de contact
Flavia Trîmbiţă-Olteanu, telefon: 0732-
790.993.

PRIMĂRIA DUDEŞTII NOI PREIA DOCUMENTELE
PRIVIND ACORDAREA AJUTORULUI 

PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI
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Cei interesaţi pot trimite anunţuri de mică
şi mare publicitate pe adresa de e-mail 

dudesteanul@yahoo.com sau le pot depune
direct la secretariatul Primăriei Comunei

Dudeştii Noi.

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

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 soluţia!

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

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

ÎN PLUS OFERIM:
Consultaţii, Tratamente, Deparazitări,

Vaccinări, Intervenţii Chirurgicale.
DEPLASĂRI LA DOMICILIU ÎN

REGIM DE URGENŢĂ.

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

,

Vând ţuică şi cauciucuri
185/195/205. 

Becicherecu Mic, telefon
0722-572.448.
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Glume • Glume • Glume
Dacă stai relaxat şi te uiţi mult la televizor, o să constaţi că-ţi scade tensiunea

arterială.
Important este să nu-l porneşti!

Profesorul: – Se dă propoziţia: „Într-o bună zi, corupţia din România va fi stâr-
pită”. Bulă, ia spune-mi, la ce timp este verbul din propoziţie?

Bulă: – La viitorul imposibil, dom’ profesor!

Cabinetul unui psihiatru. Se deschide uşa şi intră un bărbat în patru labe cu un
cablu în gură. Psihiatrul:

– Vai! Cine a venit la noi? O pisicuţă?
Bărbatul se târaie până în colţul cabinetului. Doctorul îl urmăreşte.
– Un căţeluş?
Bărbatul trece cu mână pe lângă perete şi se 
târâie în celălalt colţ. Doctorul nu renunţă:
– Ah…! Cred că e un arici! Nu? O broască ţestoasă?
Bărbatul scoate cablul din gura şi zice:
– Auzi, mă? Mă laşi să îţi trag internetul sau nu?!

Un tip merge în vizită la prietenul lui, care e director la un spital de nebuni. La
poartă, un nebun cu o roabă:

– Domnule, v-a sosit taxiul!
Omul se urcă în roabă, iar când ajunge la uşa directorului, nebunul îi cere 2 lei.

Plăteşte, apoi intră la prietenul său.
– Auzi măi, ai un nebun care face pe taximetristul şi ia bani de la vizitatori!
– Ei, aş, iar au sărit studenţii gardul!

Pe Titanic, vine căpitanul şi le spune călătorilor: – Am o veste bună şi una rea.
Pasagerii: – Începe cu aia rea!
Căpitanul: – În două minute o să ne lovim de un iceberg!
Pasagerii: – Şi aia bună?
Căpitanul: – Vom lua 11 OSCAR-uri pentru asta.

Întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate aparţine autorilor articolelor din ziarul „Dudeşteanul”

,

Ştiaţi că?
Când Thomas Jefferson devine preşedinte al SUA în

1801, 20% din populaţie este alcătuită din sclavi.

În 1917 Margaret Sanger ajunge în închisoare vreme de
o lună pentru înfiintarea primei clinici în care se poate face
avort.

După războiul civil din SUA, între 33 şi 50% dintre ban-
cnotele aflate în circulaţie sunt false.

Petru cel Mare l-a executat pe amantul soţiei sale şi a
obligat-o să păstreze capul său într-un borcan cu alcool în
dormitor.

Aspirina consumată zilnic duce la orbire.

Portocalele sunt originare din China, iar romanii sunt cei
care le-au adus în Europa.

Focul înaintează mai repede la deal decât la vale.

99% din masa întregului sistem solar este concentrată în
Soare.

Fotosinteza implică aproximativ şaptezeci de reacţii chi-
mice distincte.

Un urs polar îşi poate mirosi hrana chiar şi de la 32 de
kilometri distanţă.

În limba română niciun cuvânt nu rimează cu „codru”.

Luminii de la Soare îi ia opt minute până atinge Pămân-
tul; dacă Soarele s-ar stinge acum, în opt minute am rămâne
în întuneric.

Câteva picături de zeamă de lămâie puse în nări desfundă
nasul, fără să dea dependenţă. Tratamentul este cam neplă-
cut, dar sigur.

90% dintre oameni, după ce au citit că nu îşi pot linge
coatele, au încercat să facă lucrul acesta.

Un arbore sequoia poate cântări şi 2.400 de tone.

Două din trei cupluri întorc capetele spre dreapta atunci
când sărută.

Mărţişorul este o tradiţie românească veche de peste
8.000 de ani, cu continuitate în timpul geţilor, al dacilor şi
în perioada ocupaţiei romane.

În fiecare zecime de secundă creierul se autoanalizează,
oprindu-se doar asupra informaţiilor esenţiale.

Peştii de apă sărată beau apă, iar cei de apă dulce, nu.

CSC Dudeştii Noi, cinci victorii 
şi cinci înfrângeri în prima

parte a campionatului
Echipa de fot-

bal seniori a
Clubului Sportiv
Comunal Dude-
ştii Noi evo-
luează în acest
sezon în Seria a
II-a a Campio-
natului Judeţean.
După zece par-
tide disputate,
fotbaliştii dudeş-
teni au înregis-
trat cinci victorii
şi tot atâtea în-
frângeri.

Cu 15 puncte, CSC Dudeştii Noi ocupă poziţia a noua (din 15 echipe) în cla-
samentul seriei.

Pentru amatorii de statistici, consemnăm rezultatele înregistrate până acum
de echipa dudeşteană: în prima etapă, din cauza numărului impar de echipe, CSC
Dudeştii Noi nu a jucat; etapa a II-a – Dudeştii Noi – AS Progresul Iecea Mare
3-1; etapa a III-a – CS Unirea Cerneteaz – Dudeştii Noi 4-1; etapa a IV-a – Du-
deştii Noi – AS Petroman 1-2; etapa a V-a – AS Juventus Pişchia – Dudeştii Noi
7-2; etapa a VI-a – Dudeştii Noi – AS Camaro Fibiş 2-1; etapa a VII-a – AS Vii-
torul Bencec – Dudeştii Noi 4-0; etapa a VIII-a – Dudeştii Noi – AS Steaua Bul-
găruş 0-3; etapa a IX-a – CSO Deta – Dudeştii Noi 1-3; etapa a X-a – Dudeştii
Noi – ACS Unirea Banloc 5-3; etapa a XI-a – CS Utvin – Dudeştii Noi 2-4.

După un început mai greoi de campionat, CSC Dudeştii Noi a revenit în forţă,
reuşind trei victorii în ultimele trei etape (două dintre jocuri fiind disputate în
deplasare).


