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

Bilanţul administraţiei
locale în anul 2022

Ziarul nostru prezintă în primul număr din
acest an principalele repere ale activităţii admi-
nistraţiei publice locale din anul precedent. Am
păstrat, pentru conformitate, cronologia eveni-
mentelor şi le prezentăm aşa cum au apărut ele
în publicaţia „Dudeşteanul” de-a lungul anului
2022.

Pe lângă această prezentare, completăm ta-
bloul investițional prezentând situația
investițională din anul 2022.

Au fost depuse 11 proiecte în valoare de
55.944.464,36 de lei, din care au fost câștigate
patru, în valoare de 7.020.911,92 lei:

1. Renovarea integrată a clădirii Casei de Cul-
tură din Comuna Dudeștii Noi, județul Timiș;

2. Extinderea și modernizarea sistemului video
de supraveghere existent în comuna Dudeștii
Noi, județul Timiș;

3. Achiziția de vehicule nepoluante (autobuze
electrice) necesare îmbunătățirii transportului
public de călători în zona Timișoara;

4. România Curată.
Construire Creșă în valoare de 13.983.421,77

lei este pe lista de rezervă.
Alte șase proiecte sunt în evaluare, valoarea

acestora Bind de 34.931.130,67 lei:
1. Renovare integrată a sediului primăriei din

comuna Dudeștii Noi, județul Timiș;
2. Realizare piste de biciclete în comuna

Dudeștii Noi, județul Timiș, etapa I;
3. „Stații de reîncărcare pentru vehiculele elec-

trice în comuna Dudeștii Noi”;
4. Realizare stații de reîncărcare pentru vehi-

cule electrice în județul Timiș;
5. „Modernizarea și extinderea sistemului de

iluminat public în comuna Dudeștii Noi, județ
Timiș”;

6. „ÎnBințarea unui sistem de producere și
distribuție a energiei termice utilizând energia
geotermala în Comuna Dudeștii Noi, Jud.
Timiș”.

A fost câștigat proiectul „ÎnBințare sistem in-
teligent de distribuție gaze naturale în Comunele
Dudeștii Noi și Becicherecu Mic, județul Timiș”,
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
„Dimitrie Țichindeal”, în valoare totală de
32.827.772,11 de lei.

A fost depus proiectul „Extinderea rețelelor de
canalizare și alimentare cu apă din comunele Be-
cicherecu Mic și Dudeștii Noi, județul Timiș”,
prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
TORONTAL, în valoare totală de 60.285.145,97
lei.

Au fost Bnalizate proiectele:
1. „Dezvoltarea unui sistem integrat de servi-

cii care să contribuie la incluziunea socială a gru-
purilor vulnerabile din Comuna Dudeștii Noi,
prin achiziția unei ambulanțe sociale”;

2. „Construirea grădiniță P+1E Comuna
Dudeștii Noi, județul Timiș”;

3. „Amenajare parcare grădiniță”;
4. „Amenajare parcare Casa de Cultură”;
5. „Amenajare locuri de joacă pe strada Duzi-

lor și strada Romulus x strada Păduricii”.

Bilanțul detaliat, în paginile 3-4-5-6-7

Se caută soluţii 
pentru

îmbunătăţirea 
serviciilor poștale

Primăria comunei Dudeștii Noi, prin primarul
Ion Goșa și secretarul general al comunei, Lore-
dana-Adina-Mihaela Luciu, au înaintat OBciului
Județean de Poștă Timiș o notă prin care solicită
găsirea de soluții pentru îmbunătățirea serviciilor
poștale în comună.

„Vă aducem la cunoștință că la sediul instituției
noastre am primit sesizări verbale privind activi-
tatea defectuoasă a serviciilor de poștă prestat
către cetățenii comunei Dudeștii Noi, respectiv o
singură zi de funcționare pe săptămână este insu-

Bcientă, corespondența și facturile ajungând cu
întârziere la populație. Din evidențele noastre,
spațiul cu destinația OBciu Poștal este bun din
domeniul public al comunei conform poziției nr.
5 din Hotărârea Consiliului Local nr.
10/25.01.2018 privind modiBcarea și completa-
rea Inventarului bunurilor care aparțin domeniu-
lui public al comunei Dudeștii Noi aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 18/2004 și este
închiriat pentru o perioadă de 5 ani, până în
26.06.2024, către doamna Lavinia-Vanessa Anto-
nescu, conform Hotărârii Consiliului Local nr.
55/26.06. 2019 privind modiBcarea contractului
de închiriere a spațiului cu destinație de OBciu
Poștal. Vă solicităm să ne sprijiniți în găsirea unor
soluții pentru ca în comuna Dudeștii Noi să se
desfășoare servicii de poștă de calitate și cu prom-
ptitudine către populație”, se arată în solicitarea
autorităților locale.

Acestea promit că vor aduce la cunoștința
cetățenilor soluția pe care OBciul Județean de
Poștă Timiș o va găsi pentru a remedia acest ne-
ajuns.
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TALON PENTRU AUTOCITIRE CONTOR APĂ
ianuarie 2023

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

Colectarea deşeurilor reziduale
şi reciclabile în anul 2022

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

Iluminat arhitectural la Biserica
Romano-Catolică 
Sfântul Vendelin

Biserica Romano-Catolică Sfântul
Vendelin din Dudeștii Noi, care se a$ă
foarte aproape de #nalizarea procesului
de reabilitare, a fost iluminată arhitec-
tural, începând cu luna decembrie a
anului trecut.

Așa cum se vede și din fotogra#ile ală-
turare, edi#ciul bisericesc a devenit o
adevărată bijuterie și, după lăsarea serii,
este învăluită într-o lumină care îi dez-
văluie întreaga bogăție arhitecturală.

Plata impozitelor și taxelor
locale pentru anul 2023

Începând din 12 ianuarie se pot plătii taxele şi impozitele locale aferente
anului 2023. Plata se poate face fizic la primărie sau online pe site-ul
www.ghiseul.ro

La sediul primăriei plata se poate face cash sau cu cardul.
Persoanele fizice care se achită de taxe până în 31 martie 2023 beneficiază

de o reducere de 10% din valoare lor.
Persoanele juridice care se achită de taxe până în 31 martie 2023 benefi-

ciază de o reducere de 5% din valoare lor.
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Ziarul nostru prezintă în primul număr din
acest an principalele repere ale activităţii ad-
ministraţiei publice locale din anul precedent.
Am păstrat, pentru conformitate, cronologia
evenimentelor şi le prezentăm aşa cum au apă-
rut ele în publicaţia „Dudeşteanul” de-a lun-
gul anului 2022.

Se realizează sensul giratoriu din centrul 
comunei

O investiţie mult aşteptată de dudeşteni prinde contur.
Este vorba despre sensul giratoriu din centrul comunei,
de pe drumul judeţean, la intersecţia de la Biserica Ro-
mano-Catolică „Sfântul Vendelin”. 

În această interesecţie s-au petrecut o mulţime de ac-
cidente rutiere, lucru care ar putea deveni amintire odată
cu amenajarea sensului giratoriu.

Lucrarea va fi efectuată de Consiliul Judeţean Timiş,
iar conform studiului de fezabilitate lăţimea căii inelare
a sensului giratoriu va fi de 7 metri, formată dintr-o sin-
gură bandă de circulaţie. 

Insula centrală este delimitată cu borduri de zona de
siguranţă, zona circulară având raza de 6 metri, fiind

amenajată ca zonă verde. Sensul giratoriu s-a proiectat
cu patru braţe de intrare, respectiv ieşire, fiecare cu o
bandă de circulaţie pe sens, sensurile fiind separate prin
intermediul insulelor separatoare. Lăţimea braţelor de
intrare/ieşire din sensul giratoriu va fi de 4 metri, res-
pectiv 4,50 metri, conform planului de situaţie. 

Lungimea pe care se va face lărgirea părţii carosabile
a braţelor sensului giratoriu este de 45 de metri. 

Pentru siguranţa circulaţiei s-au prevăzut marcaje
longitudinale de separare a sensurilor de circulaţie, de
delimitare a părţii carosabile, transversale şi diverse, in-
dicatoare rutiere de dimensiuni normale, stâlpi metalici
pentru indicatoare, butoni reflectorizanţi. 

Pentru a asigura nivelul de iluminare solicitat al in-
tersecţiei se vor monta 13 stâlpi de iluminat, iar pentru
asigurarea iluminatului la trecerile de pietoni se vor
monta opt stâlpi.

Costurile estimative pentru realizarea acestei inves-
tiţii sunt de 2.687.709 lei (inclusiv TVA).

„Aşteptăm cu nerăbdare să înceapă această lucrare.
Avem semnale că acestea vor demara în primăvară. Li-
citaţia este finalizată. 

Este un lucru necesar amenajarea acestui sens gira-
toriu, dat fiind numeroasele accidente care s-au petrecut
de-a lungul anilor. Acestea s-au înmulţit după ce s-au
asfaltat drumurile spre Sînandrei şi Becicherecu Mic,
dat fiind faptul că artera este foarte circulată. Un sens
giratoriu în centrul comunei poate reduce la zero pro-
ducerea de evenimente rutiere. 

Noi ne-am dorit de mai mult timp să se facă un sens
giratoriu, însă acum am avut şansa să se realizeze”, ne-
a declarat Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.

Noi amenajări la Grădiniţa din Dudeştii Noi

Lucrările de amenajare de la noua Grădiniţă din Du-
deştii Noi continuă. În ultima vreme s-a realizat o par-
care, despre care primarul Ion Goşa ne spune: „Parcarea
de la grădiniţă a fost realizată în regim propriu, de către

firma noastră, BMDN Torontal. Urmează tot la grădi-
niţă să se facă şi trotuarul, după care vom amenaja şi
curtea interioară a instituţiei de învăţământ preşcolar. 

Dacă se va reuşi şi achiziţionarea mobilierului pentru
sălile interioare, pot spune că atunci grădiniţa va fi de-
finitivată şi se poate face recepţia finală”.

A fost aprobat bugetul local al comunei
Dudeştii Noi pentru anul 2022

Consiliul Local a aprobat proiectul bugetului local al
comunei Dudeştii Noi pentru anul 2022. Trebuie spus
că bugetul de anul acesta va fi unul axat pe investiţii.
Prezentăm, în cele ce urmează, principalele repere ale
bugetului local pentru anul în curs.

Astfel, veniturile bugetului local pentru anul 2022
sunt în sumă de 28.080.150 lei. Pentru secţiunea de
funcţionare sunt alocaţi 8.721.350 de lei, iar pentru sec-
ţiunea de dezvoltare – 19.358.800 lei.

De asemenea, excedentul execuţiei bugetului local
pe anul 2022, în sumă de 3.745.000 lei, se utilizează
pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare.

Veniturile bugetului credite interne pentru anul 2021
sunt în sumă de 4.146.000 lei, aceeaşi sumă reprezentân
şi cheltuielile.

Veniturile bugetului activităţi finanţate integral sau
parţial din venituri proprii şi subvenţii (Clubul Sportiv
Comunal Dudeştii Noi) pe anul 2022 sunt în sumă de
393.360 lei, din care 4.800 lei din excedentul anilor pre-
cedenţi.

Veniturile bugetului venituri proprii sunt în sumă de
120.000 lei.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2022, în sumă de
28.080.150 lei, se prezintă astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare: 8.721.350 lei;
- pentru secţiunea de dezvoltare: 19.358.800 lei.
Din bugetul local se suportă, în limitele prevăzute de

acesta, sumele necesare pentru acoperirea următoarelor
cheltuieli:

a) cheltuielile aferente implementării „Agendei cul-
turale şi de tineret”;

b) cheltuielile necesare desfăşurării activităţilor An-
samblului de dansuri şi tradiţii populare „Dudeşteana”
şi ale Trupei de dansuri moderne „Extrem” Dudeştii
Noi;

c) cheltuielilor necesare editării publicaţiei „Dudeş-
teanul” şi a materialelor conexe;

d) cheltuielile necesare pentru cursurile de pregătire,
formare şi perfecţionare profesională organizate de in-
stituţii specializate pentru aleşii locali ai comunei Du-
deştii Noi;

e) cotizaţiile anuale datorate precum şi sumele nece-
sare participării comunei şi a reprezentanţilor săi în di-
verse societăţi, asociaţii, organizaţii sau fundaţii;

f) sumele pentru decontarea transportului cadrelor di-
dactice în limita abonamentului pe mijloacele de trans-
port interurban între localitatea de domiciliu şi comuna
Dudeştii Noi sau echivalentul distanţei dintre Dudeştii
Noi şi Timişoara pe altă rută;

g) buersele de ajutor social şi de merit acordate din
bugetul de stat elevilor de la Şcoala Gimnazială Dude-
ştii Noi;

h) costurile cu contractele de servicii juridice de con-
sultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare a intereselor co-
munei Dudeştii Noi;

i) costurile ce rezultă din punerea în aplicare a acor-
durilor de cooperare cu Filiala Judeţeană Timiş a Aso-
ciaţiei Comunelor din România.

Fondul de rezervă bugetară se utilizează de către or-
donatorul principal de credite în următoarele situaţii:

- pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau nepre-
văzute apărute în cursul exerciţiului bugetar;

- pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale;
- pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor si-

tuaţii de urgenţă;
- pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului

Local nr. 14/2017 privind aprobarea măsurilor cu carac-
ter social;

- pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi ad-
ministrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate,
la cererea publică a primarilor acestor unităţi ori din ini-
ţiativă proprie, cu aprobarea prealabilă a Consiliului
Local.

Programul de investiţii publice al comunei
Dudeştii Noi pentru anul 2022

În bugetul local al comunei Dudeştii Noi pentru anul
în curs sunt cuprinse sume pentru realizarea mai multor
investiţii, pe care le menţionăm în continuare:

- Proiectare şi execuţie „Extindere primărie prin mo-
dificări interioare şi exterioare la corp existent de clă-
dire, corp nou P+1E construire anexe parter, creare
acces auto, amenajare de platforme exterioare şi împrej-
muire”;

- Proiectare şi execuţie „Amenajare peisagistică par-
cul familiei”;

- Execuţie „Amenajare alei pietonale şi piste de bici-
clete în Comuna Dudeştii Noi”;

- Execuţie „Clădire administrativă”;
- Proiectare şi execuţie „Realizare branşamente apă

şi racorduri canalizare în Comuna Dudeştii Noi”;
- Elaborare Plan de Urbanism General;
- Execuţie „Construire grădiniţă P+1E Comuna Du-

deştii Noi, judeţul Timiş”;
- Modernizare staţie de epurare în localitatea Dudeştii

Noi – etapa II;
- Execuţie „Modernizare străzi în Comuna Dudeştii

Noi, judeţul Timiş”;
- Bazin didactic de înot;
- Proiect tehnic şi execuţie „Parcare arena sportivă

pe Calea Sânandreiului şi strada Şcolii Vechi”;
- Proiectare şi execuţie „Reabilitarea, modernizarea,

extinderea Şcolii Gimnaziale din localitatea Dudeştii
Noi, judeţul Timiş”;

- Execuţie „Extindere reţea de alimentare cu apă şi
canalizare menajeră în Comuna Dudeştii Noi, judeţul
Timiş”;

- continuare în paginile 4-5 -

Bilanţul administraţiei locale în anul 2022
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- Proiectare şi execuţie „Extindere şi modernizare
reţea de canalizare a apelor uzate menajere, a reţelei de
alimentare cu apă, racorduri şi branşamente la reţele şi
modernizarea staţiilor de tratare apă şi epurare în loca-
lităţile Becicherecu Mic şi Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Sala de sport;
- Proiectare şi execuţie „Realizare străzi Solaris 3 Co-

muna Dudeştii Noi”;
- Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în localita-

tea Becicherecu Mic, canal de legătură Becicherecu Mic
– Dudeştii Noi şi extindere staţie de epurare a Comunei
Dudeştii Noi;

- Proiectare şi execuţie „Parcare grădiniţă”.
În total pentru aceste proiecte s-a alocat suma de

17.262.000 lei.

Investiţii noi

La capitolul investiţii noi, bugetul de anul acesta are
următoarele repere:

- Eficientizarea şi modernizarea iluminatului public
în Comuna Dudeştii Noi;

- Modernizare Staţie pompare reţea canalizare din str.
Macilor, Comuna Dudeştii Noi;

- Proiectare şi execuţie „Amenajare locuri de joacă
pe strada Dealului, stră. Duzilor şi str. Romulus colţ cu
str. Păduricii” în Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş;

- Proiectare „Amenajare loc de joacă Comtim pe
strada Livezii”, în Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş;

- Se modifică denumirea Proiect Tehnic „Amenajare
parcă cămin cultural în Comuna Dudeştii Noi” în Pro-
iectare şi execuţie „Amenajare parcare, la Casa de Cul-
tură din Comuna Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Modernizare Teren bază sportivă din Comuna Du-
deştii Noi.

Pentru aceste noi investiţii suma alocată este de
1.389.000 lei.

Alte cheltuieli de investiţii

Bugetul local al comunei Dudeştii Noi pentru anul
2022 prevede la capitolul alte cheltuieli dotarea primă-
riei cu două laptopuri, achiziţionarea de echipamente
necesare preluării datelor cu caracter personal, inclusiv
a celor biometrice în vederea eliberării cărţii de identi-
tate şi dotarea şcolii.

Cheltuielile aferente studiilor de fezabilitate şi alte
studii se referă la:

- Servicii de consultanţă şi SF „Înfiinţare sistem in-
teligent de distribuţie gaze naturale în Comunele Dude-
ştii Noi şi Becicherecu Mic, judeţul Timiş”;

- Servicii elaborare DALI şi studii necesare accesării
de fonduri nerambursabile din cadrul programului mul-
tianual privind sprijinirea eficienţei energetice şi a ge-
stionării inteligente a energiei în infrastructura de
iluminat public – finanţat de Agenţia Fondului de
Mediu;

- Studiu de fezabilitate „Realizare străzi Solaris 3 co-
muna Dudeştii Noi”;

- DALI „Extindere şi modernizare reţea de canalizare
a apelor uzate menajere, a reţelei de alimentare cu apă,
racorduri şi branşamente la reţele şi modernizarea sta-
ţiilor de tratare apă şi epurare în localităţile Becicherecu
Mic şi Dudeştii Noi, judeţul Timiş”;

- Studiu de fezabilitate „Înfiinţarea unui sistem de
producere şi distribuţie a energiei termice, utilizând
energie geotermală” Comuna Dudeştii Noi, judeţul
Timiş;

- Elaborare Studiu de fezabilitate şi studii necesare
accesării de fonduri nerambursabile – staţii de reîncăr-
care pentru vehicule electrice în localităţi.

Suma totală alocată acestui capitol bugetar este de
413.000 lei.

Investiţii în continuare
Anul acesta vor continua lucrările la o serie de inves-

tiţii aflate în diferite stadii de execuţie. Este vorba des-
pre:

- Execuţie „Construire grădiniţă P+1E Comuna Du-
deştii Noi, judeţul Timiş” PNDR – 58;

- „Restaurare şi amenajare Ansamblu Arhitectural Bi-
serica Romano-Catolică Sfântul Vendelin” – 58:

- Execuţie „Extindere reţea de alimentare cu apă şi
canalizare menajeră în Comuna Dudeştii Noi” – 58.

Totalul sumei aferente acestui capitol este 4.146.000
lei.

Parcul Familiei, aproape de demararea
lucrărilor

S-a scos la licitaţie şi s-a adjudecat execuţia proiec-
tului privind Parcul Familiei, situat în Solaris II. Se
speră ca foarte curând să înceapă şi lucrările la acest
obiectiv de investiţii.

Parcul va fi unul cu totul deosebit, de la dotări la
amenajare peisagistică, cu sistem propriu de irigare a
gazonului şi a plantelor.

Valoarea proiectului este de un milion de lei plus
TVA, din care 590.000 de lei reprezintă finanţarea eu-
ropeană, iar 410.000 de lei este contribuţia din bugetul
local al comunei Dudeştii Noi. Parcul este o iniţiativă
de a realiza o zonă verde şi de recreere în mijlocul zonei
Solaris II, prin care să se pună în valoare şi izvorul ar-
tezian de acolo, dar şi să se realizeze o zonă în care ce-

tăţenii din comună să planteze câte un copac la un
eveniment deosebit din viaţa lor, fie că e vorba de botez,
fie că e vorba de căsătorie. Parcul va avea o suprafaţă
de aproximativ un hectar, iar simbolul său va fi copacul:
rădăcinile îi reprezintă pe cei care au fost, trunchiul - pe
cei care sunt, iar ramurile, vlăstarii - pe cei ce vor veni,
ca simbol al relaţiei continuă între trecut, prezent şi vii-
tor în comună. Proiectul se înscrie în strategia  de a crea
cât mai multe spaţii verzi şi de recreere pentru locuitorii
comunei.

Parcurile şi locurile de joacă, prioritare 
pentru administraţia locală

„Din discuţiile pe care le-am avut cu cetăţenii a re-
zultat faptul că la nivelul comunei este o nevoie acută
de locuri de joacă pentru copii. Anul trecut am identifi-
cat mai multe terenuri în comună, vorbim de strada Că-
minului intersecţia cu strada Dealului, unde am igienizat
acea colină, şi am convenit să facem un parc mai mo-
dern acolo. Au fost prinşi bani în bugetul local, am făcut
şi demersurile împreună cu o firmă, pentru că spaţiul
este sub linia de medie tensiune. Astfel, trebuie să facem
un studiu, iar după o lună vom obţine de la Enel apro-
bările necesare pentru amenajarea parcului. De aseme-
nea, vrem să reînnoim parcul din Solaris II şi am
discutat cu o firmă din Târgu Mureş astfel încât până în
vară lucrările să fie finalizate.

Un alt loc identificat este pe strada Duzilor, unde vom
demara lucrări pentru amenajarea unui parc. Încercăm
să facem astfel de locuri de joacă în cât mai multe locuri
din comună, astfel încât părinţilor să le fie mai uşor să
iasă cu copiii la joacă”, ne spune primarul Ion Goşa.
Dacă se va reuşi amenajarea acestor parcuri în 2022,
pentru anul viitor se doreşte amenajarea unui parc cu
loc de joacă şi teren de sport între străzile Răsăritului şi
Gării. Concomitent, în partea Hodoniului, între Solaris
I şi strada Poştei, se va amenaja un loc de joacă cu teren
de minifotbal, baschet, handbal.

Curăţenia de primăvară

Apropierea Sărbătorilor de Paşti coincide în tradiţia
localităţii noastre cu marea curăţenie de primăvară. În-
călzirea vremii şi revenirea naturii la viaţă ne dau prile-
jul să ne facem curăţenie în grădini şi curţi. De
asemenea, trebuie să ne îngrijim şi de spaţiile publice
din faţa locuinţelor, să văruim pomii, să tundem iarba,
să decolmatăm canalele. 

Sunt activităţi pe care locuitorii din Dudeştii Noi le
fac de secole. De asemenea, autorităţile locale s-au ocu-
pat de îngrijirea spaţiilor publice şi de colectarea restu-
rilor vegetale provenite din tăierile de primăvară. Facem

apel la înţelegerea dumneavoastră pentru ca acest efort
comun făcut în fiecare început de primăvară să dea roa-
dele pe care le aşteptăm cu toţii.

Vă reamintim cu acest prilej că a face curăţenie în
gospodării şi a întreţine domeniul public din faţa locuin-
ţelor nu este doar o îndatorire cetăţenească, ci şi o obli-
gaţie legală.

În ceea ce priveşte igienizarea terenurilor agricole,
atât din intravilanul localităţilor, cât şi din extravilan,
proprietarii vor trebui să respecte normele în vigoare şi
să nu apeleze la incendierea vegetaţiei uscate şi a altor
deşeuri şi materiale combustibile. Arderile se pot realiza
doar după obţinerea permisului de lucru cu foc şi după
luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului
la vecinătăţi. În caz contrar, cei în cauză vor fi sancţio-
naţi contravenţional, în conformitate cu H.G.R.nr.
537/06.06.2007 privind stabilirea şi sancţionarea con-
travenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incen-
diilor, cu amenzi cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

ATENŢIE: Se interzice erbicidatul spaţiilor verzi din
faţa gospodăriilor, de la stradă! Iarba de pe aceste spaţii
va fi doar tunsă!

Reamenajarea curţii Casei de Cultură 
din Dudeştii Noi

Lucrările de modernizare de la Casa de Cultură Du-
deştii Noi continuă. În ultima perioadă s-a scos gardul
împrejmuitor şi s-au început lucrările de amenajare a
curţii. Tot aici se va amenaja şi o parcare laterală.

Continuă lucrările de extindere a Primăriei

Se lucrează în continuare la extinderea clădirii Pri-

măriei Comunei Dudeştii Noi. Primarul Ion Goşa spune
că se speră ca anul acesta să se finalizeze lucrările. „Am
făcut o solicitare pentru modificarea sălii Consiliului
Local, în sensul ca aceasta să fie dotată cu tehnologie
de ultimă generaţie audio şi video, astfel încât şedinţele
să poată fi filmate, transmise în direct şi înregistrate”,
ne spune Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.
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aproape de finalizare

La Biserica Romano-Catolică Sfântul Vendelin se lu-
creză în acest moment la amenajarea parcului din curtea
lăcaşului. Casa Parohială este finalizată, urmând a fi do-

tată cu mobilier. Aici va fi înfiinţat şi un muzeu, în co-
laborare cu Muzeul Naţional al Banatului, care va aduce
spre expunere o serie de obiecte istorice valoroase. În
biserică se lucrează la instalarea sistemului de încălzire
în pardoseală, la pictura bisericească, la renovarea pie-
selor din lemn şi a orgii. Se speră ca lucrările la acest
obiectiv să fie finalizate în cursul acestui an. „Proble-
mele întâmpinate aici, ca şi la celelalte obiective de in-
vestiţii de pe raza comunei – ne spune primarul Ion
Goşa – sunt cele legate de schimbarea de la o zi la alta
a preţurilor materialelor de construcţii. Contractele sunt
contracte, legea e lege, dar şi realitatea din teren este
usturătoare”.

Grădiniţa, pe ultima sută de metri

La grădiniţa nouă din Dudeştii Noi s-au finalizat lu-
crările exterioare la clădire. 

S-a reuşit finalizarea achiziţiei pentru mobilierul ne-
cesar dotării sălilor de clasă pentru preşcolari şi a celor-
lalte anexe. 

„Mobilierul este unul de ultimă generaţie şi sperăm
ca în această vară să primim şi piesele”, ne spune Ion
Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.

Se ridică noua Biserică Ortodoxă 
din Dudeştii Noi

Biserica Ortodoxă cu Hramul „Pogorârea Sfântului
Duh” din Dudeştii Noi prinde contur. După ce a fost tur-
nată fundaţia şi placa, acum au început să se ridice zi-

durile aşezământului de cult. Piatra de temelie a
lăcaşului a fost pusă în ziua de 6 iunie a anului trecut,
în prezenţa Înalt Preasfinţiei Sale Ioan Selejan, Mitro-
politul Banatului, iar de Sfântul Mare Mucenic Dimitrie

Izvărâtorul de Mir, tot în 2021, au fost sfinţite primele
lucrări. Termenul de finalizare a construcţiei noii bise-
rici este de 36 de luni de la începerea lucrărilor, adică
25 iulie 2024.

Continuă lucrările la Casa de Cultură

Casa de Cultură din Dudeştii Noi se îmbracă în haine
noi. Lucrările de amenajare, renovare şi modernizare se
desfăşoară cu rapiditate. A fost înlăturat gardul care în-
conjura clădirea şi se fac amenajări la parcarea din faţa
instituţiei, aceasta după ce pe strada Căminului s-a mai
amenajat o parcare laterală. Lucrările, dau asigurări au-
torităţile locale, vor fi încheiate până la Zilele comunei
Dudeştii Noi, eveniment programat în zilele de 11, 12
şi 13 iunie.

Dezinsecţie terestră şi tratamente fitosanitare

În seara zilei de 10 mai Primăria comunei Dudeştii
Noi a început acţiunea de dezinsecţie terestră cu utila-
jele de mare capacitate, acestea fiind generatoare de
ceaţă caldă si ceaţă rece. Concomitent s-a început şi
aplicarea de tratamente fitosanitare la pomi. „Pentru si-
guranţa si sănătatea cetăţenilor, pe parcursul anului se
vor efectua mai multe etape de combatere a dăunători-
lor. Substanţele utilizate sunt avizate de către Ministerul
Sănătăţii prin Comisia de Biocide”, a anunţat primarul
Ion Goşa.

Combaterea ţânţarilor, căpuşelor 
şi rozătoarelor

Pentru siguranţa şi sănătatea locuitorilor comunei
Dudeştii Noi s-au efectuat lucrări de combatere a larve-
lor de ţânţari pe luciul de apă, această efectuându-se cu
atomizoare specializate. Produsul utilizat: Vectobac Wg. 

La locurile de joacă s-a efectuat acţiunea de comba-
tere a căpuşelor, utilizându-se produsul biocid CY 10.
Acţiunea de combatere a rozătoarelor s-a efectuat pe ali-
niamentele stradale. Produsul biocid utilizat: Murin
Forte Pastă. 

Toate substanţele utilizate sunt avizate de către Mi-
nisterul Sănătăţii prin Comisia de Biocide.

Creşterea calităţii transportului în comun

În şedinţa din 12 mai a Consiliului Local Dudeştii
Noi s-a aprobat proiectul prin care dudeştenii vor putea
circula în viitor cu un autobuz electric de 18 metri, între

Dudeştii Noi şi Timişoara. Proiectul este iniţiat de Pri-
măria Comunei Dudeştii Noi şi este realizat împreună
cu Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Comu-
nei Becicherecu Mic.

Autobuzul electric va avea o atutonomie de până la
300 de kilometri şi se va alimenta prin staţiile de încăr-
care care vor fi realizate printr-un alt proiect european
depus deja.

Proiectul de faţă este în valoare de 260.000 de euro
şi urmează să fie finanţat prin Programul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă.

Comuna noastră va avea gaz metan

Primăria a câştigat proiectul pentru alimentare cu gaz
depus pe Programul Naţional de Investiţii „Anghel Sa-
ligny”. 

Proiectul prevede realizarea reţelei de gaz în comu-
nele Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic şi este în valoare
de 31 de milioane de lei fiind singurul proiect din Timiş
care a obţinut finanţare în această fază.

După semnarea contractului de finanţare se va trece
la licitaţia pentru proiectare şi execuţie urmând ca, dacă
nu sunt contestaţii, la începutul anului viitor să poată
începe execuţia în teren.

Amintim de asemenea faptul că operatorul care va
furniza gazul în cele doua comune, Premier Energy, s-
a angajat în cadrul licitaţiei de concesionare să inves-
tească la rândul său încă mai bine de 7 milioane de lei
în dezvoltarea reţelei.

Lucrul cel mai important este că proiectul conţine şi
branşamentele, astfel ca preţul de racord pentru cetăţeni
să conţină doar costul reţelei de pe proprietatea proprie,
fără alt cost suplimentar.

Primarul comunei, Ion Goşa
- continuare în paginile 6-7 -
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1 iunie de neuitat pentru copiii din comuna
Dudeştii Noi

În 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului, Primă-
ria şi Consiliul Local ale comunei Dudeştii Noi au in-
vitat toţi copiii din comună la o petrecere pe cinste
dedicată lor. 

Astfel, între orele 11-14, pe terenul de fotbal, au avut
loc o serie de activităţi dintre cele mai diverse: dansuri
moderne şi populare, ateliere de creaţie, desene pe as-
falt, dar şi multe alte surprize pregătite de organizatori.
Poate cea mai gustată a fost avionul care a survolat te-
renul de fotbal, având ataşat un banner pe care scria „La
mulţi ani, 1 iunie!”.

Evenimentul a fost deschis de Ion Goşa, primarul co-
munei, care le-a adresat tradiţionalul „La mulţi ani!” tu-
turor copiilor şi i-a poftit la distracţie. De asemenea,
primarul comunei a premiat-o pe Lavinia Roncea, eleva
din clasa a XI-a de la Liceul de Arte Plastice Timişoara,
care a obţinut premiul I la Olimpiada naţională de des-
ign.

Să mai menţionăm momentele de dans modern sus-
ţinute de trupa Extrem Dudeştii Noi şi demonstraţia de
arte marţiale a secţiei de taekwondo a Clubului Sportiv
Comunal Dudeştii Noi. Tot la capitolul sport, amintim
că au avut loc şi mai multe partide amicale de fotbal
între grupele de copii ale clubului comunal.

Copiii au beneficiat gratuit de două tobogane şi loc
de joacă, dar şi de îngheţată, popcorn şi sucuri.

A fost o zi specială, pe care au trăit-o la maximum
atât copiii, cât şi părinţii şi bunicii lor, care le-au fost
alături pe toată durata evenimentului.

Zilele comunei Dudeştii Noi, succes 
încă de la prima ediţie

În perioada 11-13 iunie, în organizarea Primăriei,
Consiliului Local şi a Casei de Cultură, cu cofinanţarea
Consiliului Judeţean Timiş prin Programul TimCultura
2022 şi cu sprijinul Asociaţiei „Pro Datina”, s-au des-
făşurat Zilele Comunei Dudeştii Noi. 

A fost o manifestare amplă, cu o mulţime de invitaţi
de marcă. Astfel, sâmbătă 11 iunie, de la ora 20, pe
scena de la Casa de Cultură a evoluat formaţia de dans
modern „Extreme” Dudeştii Noi, spectacolul fiind
urmat de o seară pentru tineret, cu muzică pusă de un
DJ.

Duminică 12 iunie, la ora 18, a avut loc un Te Deum
la Biserica Ortodoxă Română, iar de la ora 18:30, Hora
Satului, cu participarea Ansamblului „Dudeşteana”.

De la ora 19 a început programul artistic, avându-i
ca protagonişti pe Cornelia şi Lupu Rednic, Nicu
Novac, Raluca Radu, Ciprian Pop, iar ca invitaţi speciali
pe Romică Ţociu şi Cornel Palade.

La ora 23 a avut loc un foc de artificii, după care pro-
gramul a continuat.

Luni 13 iunie, începând cu ora 19, a început muzica
de petrecere, cu soliştii Neluţu de la Timişoara, Mladen
Martinec şi Petre Iancu. 

Acompaniamentul a fost asigurat de formaţia „Pro
Datina”, coordonator Adrian Scorobete, invitat – Doru
Ţăranu.

Duminică 12 iunie, de Rusalii, copiii au beneficiat de
gratuitate la parcul de distracţii: tobogane, maşinuţe, tre-
nuleţe, ringhişpil.

Gazul metan în Dudeştii Noi, tot mai aproape
de realitate

Până în primăvara anului viitor vor începe lucrările
de introducere a gazului în Dudeştii Noi şi Becicherecu
Mic. Anunţul a fost făcut de Ion Goşa, primarul comu-
nei Dudeştii Noi. Vă reamintim că în data de 13 aprilie
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Dimitrie Ţi-
chindeal” a semnat contractul de concesiune pentru pe-
rimetrul Becicherecu Mic – Dudeştii Noi cu operatorul
Premier Energy SRL pe o durată de 49 de ani cu o re-
devenţă de 6% din profitul anual realizat în perimetrul
de operare.

În baza acestui contract, operatorul a început urmă-
toarele demersuri:

- obţinerea licenţei de operare în perimetru;
- obţinerea acordului Societăţii Naţionale Transgaz

SA pentru distribuţia cotei de gaz pentru comunele Be-
cicherecu Mic şi Dudeştii Noi;

- realizarea proiectului tehnic şi obţinerea avizelor
pentru autorizarea lucrărilor.

O altă veste legată de finanţarea investiţiei vine de la
Ministerul Lucrărilor, Dezvoltării şi Administraţiei Pu-
blice, care a publicat lista finanţărilor acordate.

De data aceasta şi ADI „Dimitrie Ţichindeal” figu-
rează pe această listă şi în perioada următoare, după
semnarea contractului de finanţare şi după ce Premier
Energy SRL va realiza proiectul tehnic, vom putea de-
mara procedura de achiziţie a lucrărilor, vom avea un
grafic de execuţie şi un orizont în care cetăţenii comunei
Becicherecu Mic şi operatorii economici se vor bucura
de o nouă facilitate: alimentarea cu gaze naturale!

Aşadar, Primăria a câştigat proiectul pentru alimen-
tare cu gaz depus pe Programul Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”. 

Proiectul prevede realizarea reţelei de gaz în comu-
nele Dudeştii Noi şi Becicherecu Mic şi este în valoare
de 31 de milioane de lei fiind singurul proiect din Timiş
care a obţinut finanţare în această fază. După semnarea
contractului de finanţare se va trece la licitaţia pentru
proiectare şi execuţie urmând ca, dacă nu sunt contes-
taţii, la începutul anului viitor să poată începe execuţia
în teren.

Amintim de asemenea faptul că operatorul care va
furniza gazul în cele două comune, Premier Energy, s-
a angajat în cadrul licitaţiei de concesionare să inves-
tească la rândul său încă mai bine de 7 milioane de lei
în dezvoltarea reţelei. 

Lucrul cel mai important este că proiectul conţine şi
branşamentele, astfel ca preţul de racord pentru cetăţeni
să conţină doar costul reţelei de pe proprietatea proprie,
fără alt cost suplimentar.

S-a deschis piaţa agroalimentară

Începând din 5 iulie s-a deschis deschide piaţa agroa-
limentară din Dudeştii Noi. Ziua de piaţă este în fiecare
marţi în parcarea Casei de Cultură. Accesul la tarabe se
face pe bază de cerere la primărie. „Piaţa volantă este
deschisă pentru producătorii locali, care au astfel posi-
bilitatea să-şi comercializeze produsele. Am ales ziua
de marţi pentru că în celelalte zile din săptămână sunt
pieţe asemănătoare în comunele limitrofe. Sper să se
creeze o tradiţie în ceea ce priveşte piaţa de la Dudeştii

Noi, iar aceasta să fie din ce în ce mai mare”, ne-a de-
clarat Ion Goşa, primarul comunei Dudeştii Noi.

Demersuri pentru construirea unei creşe 
la Dudeştii Noi

Luna trecută a fost publicat ghidul specific privind
condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente
PNRR pentru construirea, operaţionalizarea şi echiparea
creşelor. La Dudeştii Noi, începând cu anul viitor, pe
lângă noua grădiniţă va funcţiona şi o creşă. În perspec-
tivă, având în vedere creşterea numărului de copii între
0 si 3 ani şi interesul părinţilor tot mai crescut pentru
un loc în care să-şi lase copiii în siguranţă pe perioada
când aceştia se află la serviciu, am luat decizia să depu-
nem o cerere de finanţare însoţită de o listă cu 100 de
solicitări ale părinţilor care au copii cu vârsta între 0 şi
3 ani. Pentru că ne grăbim cu depunerea documentaţiei,
este posibil să începem să îi contactăm pe părinţii care
au copii născuţi după 01.01.2019 De asemenea, părinţii
care doresc înscrierea copiilor la creşă o pot contacta pe
doamna Veronica Ungureanu, la numărul de telefon
0728-072.800.

Solicitarea poate fi descărcată de pe pagina de face-
book a Primăriei comunei Dudeştii Noi sau se poate
completa la primărie.

Primarul Comunei, Ion GOŞA

Încep lucrările la Parcul familiei

Urmează să se emită ordinul de începere a lucrărilor
la Parcul familiei, care va fi amenajat în Solaris II. În
urma licitaţiei s-a stabilit o firmă câştigătoare şi se speră
ca până la toamnă parcul să fie finalizat. Parcul va fi
unul cu totul deosebit, de la dotări la amenajare peisa-
gistică, cu sistem propriu de irigare a gazonului şi a
plantelor.

Valoarea proiectului este de un milion de lei plus
TVA, din care 590.000 de lei reprezintă finanţarea eu-
ropeană, iar 410.000 de lei este contribuţia din bugetul
local al comunei Dudeştii Noi. „Parcul este o iniţiativă
de a realiza o zonă verde şi de recreere în mijlocul zonei
Solaris II, prin care să punem în valoare şi izvorul arte-
zian de acolo, dar şi să realizăm o zonă în care cetăţenii
din comună să planteze câte un copac la un eveniment
deosebit din viaţa lor, fie că e vorba de botez, fie că e
vorba de căsătorie. Parcul va avea o suprafaţă de apro-
ximativ un hectar, iar simbolul său va fi copacul: rădă-
cinile îi reprezintă pe cei care au fost, trunchiul - pe cei
care sunt, iar ramurile, vlăstarii - pe cei ce vor veni, ca
simbol al relaţiei continuă între trecut, prezent şi viitor
în comuna noastră. Proiectul se înscrie în strategia noas-
tră de a crea cât mai multe spaţii verzi şi de recreere
pentru locuitorii comunei noastre”, ne spune primarul
Ion Goşa.

Acesta a mai adăugat că, în continuare, procedurile
de licitaţie decurg greoi în România, fapt căruia i se
adaugă şi preţurile mereu crescânde ale materialelor de
construcţie. „Până să ajungi să ai un câştigător, preţurile
ajung la nişte valori care nu mai respectă realitatea din
teren. Sunt două ordonanţe ale guvernului care ar trebui
să facă ordine în acest sector, însă nici acestea nu ajută
foarte mult”, a completat primarul Ion Goşa.

Pentru o mai mare siguranţă a traficului rutier

Pentru o mai bună siguranţă a traficului s-au curăţat
de crengi şi tufe străzile Oituz, Rozelor şi Răsăritului.

De asememea, tot pentru siguranţă, s-a început şi re-
trasarea trecerilor de pietoni. Pe viitor administraţia co-
munei Dudeştii Noi are în vedere şi montarea de
calmatoare de viteză în punctele necesare din localitate.
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În această vară se vor definitiva lucrările de amena-
jare a altor două parcuri cu locuri de joacă pentru copii
în comuna Dudeştii Noi. Parcul din Solaris II va fi reîn-
noit şi vom face un parc pe strada Duzilor. Parcul de pe
strada Dealului intersecţie cu strada Căminului va fi
mutat în satul nou, pe strada Livezilor. Componentele
parcului din Solaris II vor fi recondiţionate, după care
vor fi montate pe strada Carpaţi.

S-au modificat tarifele la apă şi canalizare

Consiliul Local Dudeştii Noi a aprobat, în şedinţa din
27 iulie, noile preţuri şi tarife pentru serviciile de ali-
mentare cu apă şi canalizare pentru operatorul Aquato-
rontal SRL. Astfel, de acum înainte se vor plăti 3,09
lei/mc (exclusiv TVA) pentru apa potabilă produsă,
transportată şi distribuită şi 3,58 lei/mc (exclusiv TVA)
pentru canalizare-epurare.

Proiectul de asfaltare din Solaris 3, 
finanţat prin Programul Naţional de Investiţii

„Anghel Saligny”

Primăria comunei Dudeştii Noi anunţă faptul că s-a
obţinut finanţarea pentru proiectul „Realizare străzi So-
laris 3, comuna Dudeştii Noi” prin Programul Naţional
de Investiţii „Anghel Saligny”, program gestionat de
Guvernul României la nivelul Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice si Administraţiei. Valoarea totală a
obiectivului de investiţii este 11.270.483,54 lei cu TVA
din care de la bugetul de stat: 10.776.636,19 lei cu TVA
şi de la bugetul local: 493.847,35 lei. „Aşteptăm invi-
taţia din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Pu-
blice si Administraţiei  pentru semnarea contractului.
Preconizăm începerea lucrărilor anul viitor iar termenul
de execuţie este de 36 de luni. Continuăm să dezvoltăm
infrastructura rutieră în comuna noastră şi dorim să spri-
jinim tinerii în vederea construirii unei locuinţe proprie-
tate personală conform Legii nr. 15/2003. Mulţumesc
celor care au muncit la documentaţiile depuse la finan-
ţare şi mai ales colegilor mei, care au susţinut demersul
nostru la nivel guvernamental, făcând posibil acest re-
zultat excepţional pentru comuna noastră! Pentru înce-
put, vom asfalta parţial Solaris 3, aceasta pentru că, aşa
cum spuneam, ne dorim să acordăm în acest cartier lo-
curi de casă pentru tineri, conform Legii 15/2003. De
asemenea, vom asfalta şi lărgi strada Macilor şi vom as-
falta străzile Calea Hodoniului, Poştei, Filip Beisser şi
Oituz, pe toate aceste străzi urmând să se amenaje ac-
cese spre gospodării şi podeţe”, a transmis Ion Goşa,
primarul comunei Dudeştii Noi.

Pomi fructiferi de la primarul şi viceprimarul
comunei Dudeştii Noi

Ion Goşa şi Alex Bodea, primarul şi viceprimarul co-
munei Dudeştii Noi, au preluat modelul de la Beciche-
recu Mic, unde primarul Raimond-Ovidiu Rusu oferă
în fiecare an câte doi pomi fructiferi pentru fiecare gos-
podărie, şi vor face acelaşi lucru şi în localitatea noastră.
„Ne-am gândit la o modalitate de a ajuta direct comu-
nitatea, în nume personal, şi am gândit că oferirea de
pomi fructiferi are multiple avantaje: pe lângă îmbună-
tăţirea calităţii aerului, în câţiva ani - pentru că anual
vom acorda aceşti pomi - oamenii se vor putea bucura
de fructe proaspete, iar comuna va fi mai frumoasă şi
mai verde”, ne spune primarul Ion Goşa.

Prima ediţie a Cupei Prieteniei

La terenul de fotbal din Dudeştii Noi s-a desfăşurat,
sâmbătă 25 septembrie, prima ediţie a Cupei Prieteniei.
În deschiderea evenimentului, pe dreptunghiul verde au
evoluat copiii de la grupele de juniori ale secţiei de fot-
bal a CSC Dudeştii Noi.

Apoi, componenţii secţiei de taekwondo tradiţional
au oferit o demonstraţie, după ce, în prealabil, au făcut
acelaşi lucru şi în faţa reprezentanţilor federaţiei de arte
marţiale, la Arena Sportivă.

Momentul vedetă al evenimentului a fost meciul de
fotbal dintre căsătoriţi şi necăsătoriţi, partida încheindu-
se cu victoria primilor.

Viceprimarul Alex Bodea ne-a transmis că au fost
oferite şi premii individuale celui mai vârstnic jucător,
golgheterului meciului, celui mai bun portar, precum şi

căpitanilor celor două echipe.
Manifestarea se doreşte a deveni tradiţională, astfel

că va fi organizată şi în anii următori.

Teatru în parc pentru copiii din Dudeştii Noi

Duminică 25 septembrie, Primăria comunei Dudeştii
Noi le-a făcut o surpriză plăcută copiilor şi părinţilor
din localitate. Astfel, în parcul de pe strada Duzilor a
fost organizată o acţiune în cadrul căreia cei mici au
avut o multitudine de posibilităţi de distracţie: anima-
tori, scene de teatru, facepainting, baloane modelabile,
jocuri, dansuri sau baloane de săpun.

Deschiderea noului an şcolar la Şcoala
Gimnazială Dudeştii Noi

Un moment emoţionant şi special

După o vacanţă frumoasă şi plăcută, ne aflăm astăzi
la începutul unui nou an şcolar, cu o semnificaţie de-
osebită pentru cei care vin de acum la şcoală, cuprinşi
de dorinţa cunoaşterii şi a acumulării de cât mai multe
cunoştinţe folositoare pentru viaţa de zi cu zi. Cu toţii
am trăit astăzi - 5 septembrie - un moment emoţionant
şi special, pe care fiecare dintre cei prezenţi îl experi-
mentează unic în felul său.

Bobocilor, elevilor care păşesc pentru prima dată pra-
gul şcolii, le urez un bun venit la şcoala noastră! Sper
să aveţi un an şcolar cât mai bogat, cu rezultate de care
să vă bucuraţi, să aveţi doar note mari şi un comporta-
ment exemplar şi să conştientizaţi faptul că zilnic veţi
aduna în minte şi în suflet lucruri noi şi frumoase, care
să vă formeze personalitatea şi să vă călăuzească pe dru-
mul cel bun în viaţă.

Stimate cadre didactice, vă mulţumesc pentru dărui-
rea voastră, pentru profesionalismul de care daţi dovadă
an de an şi vă urez să fiţi sănătoşi, puternici şi răbdători
pentru ca împreună să ducem aceşti copii pe o treaptă
mai sus, pe o treaptă a performanţelor.

Aceleaşi mulţumiri şi urări le adresez întregului per-
sonal didactic auxiliar şi nedidactic, care depune toate
eforturile pentru ca instituţiile noastre să funcţioneze,
să fie curate şi primitoare.

Iar vouă, dragi părinţi, vă doresc să vă aveţi parte
doar de rezultate bune din partea copiilor voştri, ştiind
că pentru ei munciţi şi în ei vă puneţi speranţele de vii-
tor, făcând tot ce puteţi pentru a le netezi calea în vede-
rea unei vieţi mai bune pentru ei. 

Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profe-
sionale, bucurii şi gânduri bune!

Cu stimă, primarul comunei Dudeştii Noi, Ion Goşa

Demersuri pentru introducerea utilităţilor 
în Solaris 3

Pentru că ne dorim ca toţi tinerii să-şi întemeieze o
casă şi o familie şi cererea acestora este foarte mare, în
număr de 120 de persoane, am găsit soluţia cea mai po-
trivită să-i putem ajuta pe toţi pregătind zona Solaris 3
cu toate utilităţile necesare pentru ca aceştia să benefi-
cieze de condiţii optime de trai şi confort. Desigur, aces-
tea nu se pot realiza de pe un an pe altul, situaţia fiind
asemănătoare cu a unui copac care ajunge la maturitate
şi rodeşte.

În acest sens, pentru asfaltare este deja câştigat un
proiect pe programul „Anghel Saligny”.

Pentru canalizare urmează să fie depus un proiect pe
Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă cel mai
repede posibil: anul acesta, începutul anului viitor.

În plus, ne dorim ca până la finele anului 2024 să reu-
şim să construim câteva blocuri prin ANL (Agenţia Na-

ţională pentru Locuinţe) pentru tinerii şi familiile care
au nevoie.

Pentru partea de iluminat public am depus deja pro-
iect pe AFM (Agenţia Fondului de Mediu) dar ne-a fost
respins, nu vom renunţa şi continuăm să îl redepunem
până când acesta va fi câştigat.

Mai jos ataşăm o hartă cu zona cu posibilele locuri
disponibile pentru tineri, aceasta urmând să se definiti-
veze când ne apropiem de momentul atribuirii. 

Ne dorim ca toţi tinerii să numească Comuna Dude-
ştii Noi „acasă”.

Ion GOŞA, primarul comunei Dudeştii Noi

Locuinţe ANL pentru tinerii din Dudeştii Noi

Conform Institutului Naţional de Statistică, suntem
tot mai puţini, asta datorită,  în mare parte, exodului de
tineri în ţările cu o mai puternică dezvoltare şi a unor
mecanisme de prevenire a depopulării. În acest context,
Consiliul Local Dudeştii Noi s-a întâlnit pentru a re-
zolva această problemă şi a contracara depopularea co-
munei. Grupul de consilieri Adrian Capsali, Ovidiu
Chirvăsitu şi Ioan Ghişe au propus ca o parte din banii
obţinuţi să fie folosiţi pentru dezvoltarea infrastructurii
Solaris 3 şi dublarea punctajului pentru cei cu domiciliu
în comună peste cinci ani. „O casă este făcută din cără-
mizi şi mortar, dar acasă este un loc clădit de oamenii
care trăiesc acolo”, spune Adrian Capsali.

Soluţia noastră este de a reuşi să oferim tinerilor lo-
curile de casă, pe care aceştia şi le doresc. Cererile ne-
fiind puţine, nu putem pentru unii să le oferim un viitor
în ţară şi alţii să nu primească nimic. Terenurile apro-
bate, în număr de 15, se vor scoate la licitaţie şi vor fi
vândute licitatorului care v-a oferi preţul cel mai mare.

Costel Preşa, Alexandru Bodea, Bogdan Rişco, Sorin
Paralescu, Marius Porojan şi Traian Duma susţin de ase-
menea că tinerii în Comuna Dudeştii Noi trebuie să fie
pe primul loc şi ajutaţi în vederea obţinerii unei lo-
cuinţe.

La rândul meu, am propus de asemenea construcţia
de blocuri prin ANL cu apartamente la cheie, gata de
locuit, o soluţie unică în judeţul Timiş.

Ion GOŞA, primarul comunei Dudeştii Noi

A fost inaugurată noua grădiniţă 
din Dudeştii Noi

Noua grădiniţă din Dudeştii Noi, una dintre cele mai
moderne din judeţul Timiş, a fost inaugurată. Investiţia
s-a derulat prin intermediul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală (PNDR), program finanţat de Uni-
unea Europeană şi Guvernul României. Valoarea totală
a proiectului a fost de aproape 500.000 de euro, iar au-
toritatea contractantă a fost Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR).

La ceremonia de inaugurare au participat, pe lângă
gazde, primarul Ion Goşa, managerul de proiect Mi-
haela Tisan, directoarea Şcolii Gimnaziale, prof. Emilia
Bănuţ, şi Alin Nica, preşedintele Consiliului Judeţean
Timiş, sub mandatul de primar al acestuia în Dudeştii
Noi fiind demarat proiectul, reprezentanţi ai AFIR, ai
firmei proiectante şi a firmei executante, consilieri lo-
cali şi invitaţi.
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Mihai Eminescu s-a născut la Botoşani la 15 ianuarie
1850. Este al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorge
Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nor-
dul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, născută Juraşcu, fiică
de stolnic din Joldeşti. Îşi petrece copilăria la Botoşani şi
Ipoteşti, în casa părinteasca şi prin împrejurimi, într-o totală
libertate de mişcare şi de contact cu oamenii şi cu natura.
Această stare o evocă cu adâncă nostalgie în poezia de mai
târziu („Fiind băiat…” sau „O, rămâi”).

Între 1858 şi 1866 urmează cu intermitenţe şcoala la
Cernăuţi. Termină clasa a IV-a clasificat al cincilea din 82 de
elevi, după care face două clase de gimnaziu. Părăseşte şcoala
în 1863, revine ca privatist în 1865 şi pleacă din nou în 1866.
Între timp, e angajat ca funcţionar la diverse instituţii din
Botoşani (la tribunal şi primărie) sau pribegeşte cu trupa Tar-
dini-Vlădicescu.

1866 este anul primelor manifestări literare ale lui Emi-
nescu. În ianuarie moare profesorul de limba română Aron
Pumnul şi elevii scot o broşură, „Lăcrămioarele învăţăceilor
gimnazişti” , în care apare şi poezia „La mormântul lui Aron
Pumnul”, semnată M. Eminovici. La 25 februarie / 9 martie
pe stil nou debutează în revista „Familia”, din Pesta, a lui
Iosif Vulcan, cu poezia „De-aş avea”. Iosif Vulcan îi schimbă
numele în Mihai Eminescu, adoptat apoi de poet şi, mai
târziu, şi de alţi membri ai familiei sale. În acelaşi an îi mai
apar în „Familia” încă cinci poezii.

Din 1866 până în 1869 pribegeşte pe traseul Cernăuţi –
Blaj – Sibiu – Giurgiu – Bucureşti. De fapt, sunt ani de
cunoaştere prin contact direct a poporului, a limbii, a obi-
ceiurilor şi a realităţilor româneşti. A intenţionat să-şi con-
tinue studiile, dar nu-şi realizează proiectul. Ajunge sufleor
şi copist de roluri în trupa lui Iorgu Caragiali, apoi sufleor şi
copist la Teatrul Naţional. unde îl cunoaşte pe Ion Luca Cara-
giale. Continuă să publice în „Familia”, scrie poezii, drame
(„Mira”), fragmente de roman, „Geniu pustiu”, rămase în
manuscris; face traduceri din germană.

Între 1869 şi 1862 este student la Viena. Urmează ca au-
ditor extraordinar Facultatea de Filozofie şi Drept, dar

audiază şi cursuri de la alte facultăţi. Activează în rândul
societăţilor studenţeşti, se împrieteneşte cu Ioan Slavici; o
cunoaşte la Viena pe Veronica Micle; începe colaborarea la
„Convorbiri Literare”; debutează ca publicist în ziarul „Al-
bina” din Pesta.

Între 1872 şi 1874 este student la Berlin. Junimea îi acordă
o bursă cu condiţia să-şi ia doctoratul în filozofie. Urmează
cu regularitate două semestre, dar nu se prezintă la examene.

Se întoarce în ţară, trăind la Iaşi între 1874-1877. Este di-
rector al Bibliotecii Centrale, profesor suplinitor, revizor
şcolar pentru judeţele Iaşi şi Vaslui, redactor la ziarul
„Curierul de Iaşi”. Continuă să publice în „Convorbiri Liter-
are”. Devine bun prieten cu Ion Creangă, pe care îl introduce
la Junimea. Situaţia lui materială este nesigură; are necazuri
în familie, este îndrăgostit de Veronica Micle.

În 1877 se mută la Bucureşti, unde până în 1883 este
redactor, apoi redactor-şef la ziarul „Timpul”. Desfăşoară o
activitate publicistică excepţională, dar tot aici i se ruinează
însă sănătatea. Acum scrie marile lui poeme („Scrisorile”,
„Luceafărul” etc.).

În iunie 1883, surmenat, poetul se îmbolnăveşte grav, fiind
internat la spitalul doctorului Şuţu, apoi la un institut pe lângă
Viena. În decembrie îi apare volumul „Poezii”, cu o prefaţă
şi cu texte selectate de Titu Maiorescu (e singurul volum
tipărit în timpul vieţii lui Eminescu). 

Între anii 1883-1889, Eminescu scrie foarte puţin sau prac-
tic deloc.

Mihai  Eminescu se stinge din viaţă la 15 iunie 1889 (15
iunie, în zori - ora 3) în casa de sănătate a doctorului Şuţu.
Este înmormântat la Bucureşti, în cimitirul Bellu; sicriul e
dus pe umeri de patru elevi de la Şcoala Normală de Institu-
tori.

În „Viaţa lui Mihai Eminescu” (1932), G. Călinescu a scris
aceste emoţionate cuvinte despre moartea poetului: „Astfel
se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe
care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc.
Ape vor seca în albie şi peste locul îngropării sale va răsări
pădure sau cetate şi câte o stea va veşteji pe cer în depărtări,

până când acest pământ să-şi strângă toate sevele şi să le
ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria parfumurilor sale”.

Conform Legii nr. 238 din 7 decembrie 2010,  ziua de 15
ianuarie a fost aleasă ca Zi a Culturii Naţionale. Ea reprezintă
nu numai o zi în care celebram „Luceafărul” poeziei
româneşti, dar şi o zi de reflecţie asupra culturii române, în
general, a esenţei românismului din sufletul fiecăruia dintre
noi.

Mihai Eminescu – „Luceafărul” poeziei româneşti
Ziua Culturii Naţionale, 15 ianuarie

Unirea Ţării Româneşti cu Moldova, înfăptuită la 24 ian-
uarie 1859, reprezintă actul politic care stă la baza României
moderne. Ideea de unire a fost exprimată clar şi puternic încă
în  timpul revoluţiei de la 1848, iar după revoluţie aceasta a
devenit problema centrală, dominantă, a vieţii politice
româneşti, o idee care a pus în mişcare toate păturile sociale.

Generaţia care a înfăptuit marele ideal al Unirii din 1859
şi care înfăptuise revoluţia de la 1848 avea în frunte patrioţi
înflăcăraţi, între care s-au distins Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile
Mălinescu, Constantin A. Rosetti, fraţii Ion şi Dumitru
Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Boliac, Nicolae
Orăşanu ş.a.

Fruntaşii revoluţionari de la 1848 au întreprins o amplă
acţiune de propagandă în favoarea Unirii, atât în ţară cât şi în
străinătate. Răspândiţi în diverse oraşe europene importante
(Viena, Frankfurt, Paris, Londra, Constantinopol), patrioţii
români au desfăşurat acţiuni laborioase şi entuziaste, pentru
crearea unui curent internaţional de opinie în sprijinul cauzei
româneşti.

În vara anului 1853 izbucneşte războiul Crimeii, început
de Rusia împotriva Imperiului Otoman, eveniment care aduce
în prim-planul politic internaţional chestiunea orientală, in-
clusiv situaţia Principatelor Dunărene, unirea acestora fiind
una din problemele importante puse în faţa Congresului de
pace de la Paris (1856), reunit după înfrângerea Rusiei.

În Adunările ad-hoc au fost aleşi toţi fruntaşii unionoşti,
revoluţionari de la 1848: Mihail Kogălniceanu, Costache
Negri, Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Vasile
Mălinescu, Anastase Panu, în Moldova, C. A. Rosetti, fraţii
Ştefan şi Nicolae Golescu, A. G. Golescu, fraţii Ion şi Du-
mitru Brătianu, Chr. Tell, Gh. Magheru, în Muntenia. Pentru

prima dată, ţărănimea îşi trimitea aleşii săi într-o adunare
reprezentativă a ţării: Ion Roată, Tănase Constantin, Gheo-
rghe Lupescu, Mircea Mălieru ş.a. Adunările ad-hoc şi-au în-
ceput lucrările în septembrie 1857, la Iaşi şi la Bucureşti.

Într-o atmosferă de mare avânt patriotic, Adunările ad-hoc
au adoptat, în luna octombrie 1857, rezoluţii asemănătoare,
în care cereau cu hotărâre Unirea Principatelor într-un singur
stat cu numele de România, respectarea drepturilor, a au-
tonomiei şi a neutralităţii acestui stat şi o Adunare Obştească
care să reprezinte „toate interesele naţiei”. Rezoluţiile
Adunărilor ad-hoc au fost trimise Comisiei speciale. Aceasta
a alcătuit un raport pe care l-a înmânat Conferinţei repre -
zentanţilor celor şapte puteri, care s-au întrunit în mai 1858,
la Paris. Convenţia semnată la 7 august 1858, ca urmare a
lucrărilor Conferinţei, pre vedea ca cele două ţări să se
numească Principatele Uite ale Moldovei şi Ţării Româneşti,
fiecare cu câte un domnitor, guvern şi o Adunare Legiui toare
proprie si înfiinţarea unei Curţi de Casaţie comune pentru am-

bele Principate, cu sediul la Focşani. Deoarece puterile Eu-
ropei nu îndepliniseră în întregime dorinţa fundamentală a
românilor, exprimată prin Adunările ad-hoc, se impunea o
acţiune internă a întregului popor, care să realizeze Unirea şi
să pună Europa în faţa unui fapt împlinit. Alegerile de
deputaţi în Adunările elective s-au desfăşurat sub semnul
unor înverşunate înfruntări între forţele partidei naţionale
unioniste şi forţele antinaţionale, potrivnice Unirii.

În ziua de 5 ianuarie 1859, Adunarea electivă de la Iaşi a
ales ca domn al Moldovei pe candidatul partidei naţionale,
Alexandru Ioan Cuza. După alegerea din Moldova, privirile
naţiunii erau aţintite spre Bucureşti, unde Adunarea electivă
şi-a deschis lucrările la 22 ianuarie 1859. Încă din prima zi,
în Bucuresti, peste 30.000 mii de oameni, mobilizaţi de tinerii
unionişti, se adunaseră în faţa clădirii unde avea loc Adunarea
electivă. În această atmosferă incendiară, în noaptea de 23
spre 24 ianuarie, deputaţii partidei naţionale au convocat o
şedinţă la hotelul „Concordia”, în care au hotărât să propună
Adunării ca domn al Ţării Româneşti tot pe Alexandru Ioan
Cuza domnul Moldovei. Propunerea făcută de Vasile
Boerescu pentru  persoana lui Al. I. Cuza a fost acceptată în
unanimitate, deputaţii conservatori fiind nevoiţi să cedeze
voinţei poporului. Unirea era condiţionată de alegerea lui
Cuza şi în Ţara Românească. Şi a fost ales, într-o explozie de
entuziasm popular! Prin propriile-i forţe, poporul român re-
alizase Unirea şi întemeiase statul său naţional! „Unirea
naţiunea a făcut-o”, avea să declare M. Kogălniceanu în 1862.
Ziua de 24 ianuarie se înscria pentru totdeauna în istoria Pa-
triei noastre ca „Ziua renaşterii naţionale”. Punând bazele
României moderne, Unirea din 1859 a însemnat o etapă
esenţială pe drumul unităţii naţionale, a cărei întregire deplină
avea să se înfăptuiască în 1918.

24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române


