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Un nou început

ÎnÎncepând cu luna
octombrie 2016, ziarul local
se relansează într-un nou
format și își schimbă numele din „Ziarul de Dudeștii
vechi” în „Monitorul primăriei Dudeștii Vechi”. Publicația va fi editată de Primăria
Dudeștii Vechi, se va distribui gratuit și va avea un conținut orientat mai mult pe
informațiile de interes public
pentru cetățeni, pe activitatea Primăriei.
„Ne-am propus să informăm
mai bine cetățenii pentru că
numai așa putem construi un
raport de durată, de colaborare între administrația
locală și oameni. Nu vrem
să va prezentăm o realitate
roz, pentru că există și multe
probleme, ci vrem să dovedim
transparență și fiecare să
poată trage singuri concluzii, în baza unor informații
obiective”, a spus primarul
Bono Cucalan.

Cerere de informații
despre sonda de
petrol și gaze

În data de 12 octombrie 2016, primarul Bono
Cucalan a solicitat oficial
Agenției pentru Protecția
Mediului Timișoara, accesul
la informațiile privind proiectul de construire a unei
sonde de petrol și gaze naturale pe raza comunei Dudeștii Vechi, în contextul în care,
proiectul a fost lansat pentru
consultare publică.
Edilul a cerut oficialilor de mediu să explice
de ce nu s-a făcut un studiu
de impact asupra mediului,
având în vedere că sonda va
fi amplasată la o distanță
relativ mică față de casele
oamenilor.
De asemenea, el a mai
cerut detalii despre tonajul
vehiculelor ce vor circula pe
drumurile comunale și cine
se va ocupa de întreținerea
lor în timpul și după finalizarea proiectului.

Interviu cu primarul Bono Cucalan:
„Am spus stop risipei în
Primăria Dudeștii Vechi!”
Deschidem noua ediție a ziarului local, Monitorul de Dudeștii
Vechi, cu un amplu interviu realizat cu primarul Bono Cucalan.
Cu riscul de a părea excesiv de
lung, interviul scoate la iveală
probleme reale, pe alocuri foarte grave, cu care se confruntă
administrația locală, dar și soluțiile de viitor care se întrevăd.
Noul edil ne-a vorbit fără rezerve despre ce a descoperit în Primărie și cum vede dezvoltarea
viitoare a comunei.
Reporter: Domnule Cucalan, ați fost
ales nu demult în fruntea comunei,
cum a fost prima zi de primar?
Primar: Nu pot să uit niciodată ziua în care am intrat prima
oară în Primărie, în calitate de
primar, mai ales că a fost pe 4
iulie 2016, adică de ziua Americii, Ziua Independenței! A fost
o coincidență, însă trebuie spus
că imediat după ce am câștigat
am venit la Primărie să văd cum
stă treaba, cu ce se ocupă fiecare
angajat, ce investiții sunt în derulare, care este modul de lucru,
ca să-mi fac o imagine despre
ce este aici, să-mi pot contura
un plan de acțiune și să nu mai
pierdem timpul, după preluarea
mandatului, să intrăm direct în
pită.
R: Ce ați găsit în primărie? Ați fost
mulțumit?
P: Sunt total nemulțumit de ce
am găsit! Foarte multă dezordine, datorii, oameni angajați pe
degeaba, cheltuieli nejustificate,
un număr foarte mic de investiții făcute pentru care s-au dat
bani grei. A fost, din punctul
meu de vedere, un mod de a
drena banii. O spun cu durere,
dar comuna, din punct de vedere al investițiilor, este rămasă
foarte mult în urmă.
APĂ ȘI CANALIZARE: DOUĂ
PROIECTE ÎNTÂRZIATE
R: Puteți să ne dați exemple. Ce
investiții sunt cu probleme?
P: În primul rând sunt două
mari investiții, în derulare, pentru apă și canalizare. Prima este
de modernizare a rețelei de apă,
începută în 2007-2008, care nici
astăzi nu este gata. Proiectul are
doar 4,5 – 5km din 54 de rețea,

deci 49 km sunt neacoperiți.
Sunt probleme mari de cantitate și calitate a apei. Ce se întâmplă acum este că, la orele de
vârf, apa vine direct din puțuri
și se pompează direct în rețea.
În mod normal trebuie tratată,
filtrată, pentru a fi la calitate de
apă potabilă, stocată în rezervoare și pompată pe rețele noi.

Așa ar fi normal. Țevile sunt
foarte vechi, au peste 40 de ani,
apa are concentrații mari de
arsenic și trebuie montate instalații care să îl elimine, turnul
de apă este total depășit, are o
capacitate de 150 mc, mult sub
nevoile noastre, iar la final, pe
rețea, nu există apometre decât
la 150-200 de gospodării și nu se
poate încasa cum trebuie taxa,
la unii se face la metru cub, la
alții paușal. Au trecut 8 ani, s-au
cheltuit o grămadă de bani și s-a
făcut foarte puțin. S-au îngropat
câteva țevi și s-au adus instalații
care nici măcar nu se potrivesc.
R: În ce stadiu este proiectul de
canalizare?
P: Este practic blocat. S-a pornit
prost de la început, pentru că s-a
optat pentru o rețea de canalizare sub presiune, ceva foarte
rar, adică fiecare gospodărie ar
trebui să aibă un cămin în care
este o pompă și tocător, care împinge în rețea, și toate trebuie să
fie împinsă la stația de epurare.
Proiectul a fost făcut la birou, de
o firmă de prin București, nici
nu cred că au venit la Dudești.
Nu are cum să fie potrivit un astfel de sistem și chiar dacă l-am

face așa, sunt probleme mari
de proiectare. Spre exemplu,
nu sunt prevăzute branșamentele electrice. Cine va suporta
energia pentru pompe? Nu este
prevăzut. Pe anumite tronsoane
nu sunt prevăzute vane și supape ca să sectorizăm rețeaua.
Dacă se întâmplă ceva, într-un
loc, se depresurizează toată rețeaua, nu putem izola doar locul
cu probleme. Este un proiect
incomplet, s-au plătit și decontat facturi pe el, s-au făcut ceva
lucrări, de calitatea lucrărilor nu
ne putem pronunța, vom face o
comisie și vom face prin sondaj
teste pentru a controla.
Altă problemă este cu stația de
epurare, pentru care trebuia
alocat un teren undeva spre Valcani, pentru că în Planul General de Dezvoltare, Dudeștiul și
Valcaniul figurează cu o stație de
epurare pentru ambele localități. În 2009 trebuia alocat acest
teren și trebuia intabulat etc. Nu
s-a făcut acest lucru, terenul a
fost retrocedat și noi acum nu
mai avem teren pentru stația de
epurare, ar trebui să-l cumpărăm.
R: Și care este soluția pentru cele
două proiecte?
P: În primul rând că pentru
ambele proiecte am lucrat două
luni numai ca să aducem la zi
toate documentele. Gândiți-vă
că, nici măcar nu erau actualizate cifrele la noul TVA. A trebuit
să apelăm șila experți, să aducem totul la zi și să trimitem documentația la București, la Ministerul Dezvoltării. În al doilea
rând, am depus solicitare prin
Programul Național de Dezvoltare pentru finanțarea celor 50
km de rețea de apă și 44 km de
rețea de canalizare care lipsesc.
Am solicitat canalizare clasică,
gravitațională. Ce s-a făcut acum
e ca o jucărie, cu pompe și tocătoare, dar nu este potrivit, are
consum de energie pentru pompare, din punctul meu de vedere
nu se justifică și oamenii nu vor
așa ceva. Acum este ultimul tren
pe care trebuie să-l prindem,
ca să accesăm fonduri, nu avem
alte alternative.
(continuarea în pagina 2)

Proiect de intabulare
gratuită a terenurilor
din Dudeștii Vechi:
„Ai parte, ai carte.
Funciară”
Primăria Dudeștii Vechi, în colaborare cu
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
implementează un proiect
de înregistrare a tuturor
parcelelor existente pe raza
unității administrativ-teritoriale Dudeștii Vechi și
vine în sprijinul cetățenilor,
oferindu-le absolut gratuit
serviciul de înregistrare în
cadastru și cartea funciară.
Proiectul este necesar, cu atât mai mult cu cât,
trei sferturi din parcelele de
pe raza comunei au diferite
probleme de intabulare și
sute sunt complet neintabulate.
CE CÂȘTIGI
1. Vei fi înregistrat gratuit în
Cadastru și Cartea Funciară.
2. Toată lumea va ști că tu
ești proprietar.
3. Lași moștenire copiilor tăi
o proprietate
sigură.
4. Poți obține
credite bancare în timp
scurt.
5. Poți vinde
proprietatea
ta rapid și
sigur.
6. Ești protejat de orice conflict legat de proprietatea ta.
7. Accesezi mai ușor fonduri
europene.
CE TREBUIE SĂ FACI
1. Mergi la punctul de informare.
2. Mergi la Primărie cu actele de proprietate pentru a
obține copii legalizate.
3. Pregătește actele necesare
intabulării și înmânează-le
echipei noastre.
4. Colaborează cu echipa
noastră atunci când va veni
la tine, permite-i accesul pe
proprietatea ta, verifică datele din fișa de date care îți va
fi prezentată.
5. Mergi la Primărie după
afișarea rezultatelor lucrărilor de cadastru și verifică
dacă informațiile despre
proprietatea ta sunt
corecte.
6. Depune cerere de rectificare dacă datele publicate
nu sunt corecte. Cererea de
rectificare poate fi făcută în
termen de 60 de zile de la
data publicării documentelor tehnice ale cadastrului,
la sediul Primăriei (Comisia
de soluționare a cererilor de
rectificare).
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Interviu cu primarul Bono Cucalan:
„Am spus stop risipei în
Primăria Dudeștii Vechi!”
(continuare din pag.1)
STOP RISIPEI DIN PRIMĂRIE
R: Ce alte probleme ați mai întâlnit
la Primărie?
P: Altă problemă era că se cumpărau lemne de zeci de mii de
euro, pentru că toată încălzirea este făcută greșit. S-a făcut
încălzire centrală în serie dar nu
ajunge peste tot, așa că se face și
focul în teracotă. La școală era
la fel și se tăiau tot timpul lemne, curtea era ca un depozit de
lemne. Am zis stop, trebuie să
terminăm, este total ineficient.
Acum refacem total instalația
de încălzire, aducem un cazan
nou, legăm un punct termic ca
să meargă în paralel, ca să scădem consumul, să nu mai facem foc în sobe și să fie căldura
optimă. Până acum erau facturi
de lemne de 20-25.000 euro pe
an! Plus mii de euro cheltuiți pe
tăiatul lemnelor, plus furturile
care erau la ordinea zilei. Noi
acum am măsurat toate lemnele,
să știm cât avem, va fi totul sub
lacăt, ca să nu se fure. Va fi anul
zero și abia acum vom putea afla
cât consumăm de fapt.
R: Pare incredibil.
P: Și asta nu este tot. Factura de
combustibil a Primăriei, pentru motorină, necesară pentru
lucrări și deplasări, nu scădea
sub 25.000 de lei pe lună, iar
pe timpul campaniilor agricole,
ajungea și la 50.000 - 60.000 lei
pe lună. Or noi am strâns cureaua și de când am venit ne este de
ajuns 3.000-4.000 de lei pe lună
pentru motorină și ne facem
treaba foarte bine cu acești bani.
CHELTUIELI DEȘĂNȚATE
R: Înseamnă că până acum s-a făcut
o mare risipă de bani.
P: Da, și vechea conducere, pe
lângă faptul că nu colecta taxele, a făcut cheltuieli deșănțate,
pe lucruri de care comunitatea
nu avea neapărat nevoie. Au
făcut, cu firma Elba, o instalație
de nocturnă la stadion pe care
au cheltuit aproximativ 98.000
euro. În plus, au plătit 27.000 de
euro + TVA, servicii de proiectare a nocturnei. Tot cu Elba, în
2014, au schimbat sistemul de
iluminat, s-a trecut pe led-uri, în
ideea de a economisi din factura de energie. Dar sistemul a
costat în jur de 190.000 de euro
+ TVA. Iar cireașa de pe tort, tot
cu firma Elba, este un contract
de iluminat de sărbători, pe trei
ani, care a costat peste 12.000 de
euro + TVA, pe an, pentru închirierea a 3-4 ursuleți și a unor
ghirlande. Sunt bani aruncați
pe fereastră. Și nici măcar nu au
plătit facturile, abia le-am găsit
pentru că în Primărie era vraiș-

te, multe facturi zăceau prin
dulapuri neînregistrate.
Colac peste pupăză, ne-am
trezit cu somații de plată și când
am calculat toate, avem datorii
de peste 1.200.000 lei numai
la Elba. A trebuit să strângem
cureaua la maxim, și tot nu vom
reuși să plătim toate datoriile ca
să ne putem apuca de lucrurile
importante.

Urșii decorativi ce au costat
Primăria 12.000 euro/an chirie
CELE 5 FIRME ALE PRIMĂRIEI
R: Mai sunt și alte probleme de acest
gen?
P: O altă problemă este cu angajările care s-au făcut aici, era
ca un centru social. Aproape 50
de oameni erau angajați pe cele
cinci firme ale Primăriei. Cred
că nici Primăria Timișoara nu
deține atâtea firme. Oamenii
nu au nicio vină că au fost angajați, dar nu ne putem permite
să-i ținem aici. Un milion de lei
pe an se duc pe salariile lor, iar
rezultatele muncii lor nu se văd.
Este un fel de asistență socială
mascată. Am făcut o primă evaluare și le-am oferit posibilitatea
să plece în șomaj sau să-i angajăm doar cu contract de prestări
servicii. Apoi, am luat o hotărâre
în Consiliul Local să suspendăm
activitatea la trei firme, pe trei
ani. Personalul va rămâne pe o
singură firmă, dar o vom înscrie
pe SEAP și va trebui să participe la licitații, să ia lucrări, să se
autofinanțeze. Nu va mai putea
funcționa ca până acum, când
Primăria cheltuia și câte 10.000
de euro pe lună pe facturi tăiate
de aceste firme, pentru lucrări
făcute de mântuială.
R: Dar personalul primăriei este
pregătit pentru o abordare nouă?
P: Eu cred că da. O parte din
oameni a plecat odată cu vechea
conducere. Cei care au rămas
sunt oameni serioși, nu au nicio vină că până acum nu li s-a
cerut să muncească într-un mod
foarte clar. Eu le cer să își facă
fiecare treaba, să respecte pro-

gramul de lucru, nu evaluăm pe
nimeni după simpatii politice.
Am adus și câțiva oameni noi,
pregătiți, motivați. Le-am pus
tuturor în vedere că relația cu
cetățenii trebuie îmbunătățită,
să fim mai transparenți și mai
atenți la nevoile oamenilor. Am
făcut program de audiențe marți
după masa, după ora 2. Fiecare se înscrie, le acord audiența,
asistat, după caz, de specialiști
de la departamente. Îi încurajăm
pe toi cei care vor să facă o cerere, să o facă în scris, depusă la
secretariat. Vom lansa și un site
nou, dudestii-vechi.ro, oficial, în
care să fie găsite informații utile.
PLINI DE DATORII
R: Practic, în ce stadiu sunt finanțele Primăriei?
P: Situația este foarte complicată. Am găsit foarte multe datorii
făcute de Primărie, cam 3 milioane de lei de restanțe neplătite.
Am găsit foarte mult și dezordine în programul de taxe și impozite, acum lucrăm la problema asta și vreau ca anul ăsta să
terminăm pe partea de organizare, să tragem o linie să vedem
unde suntem. Nu s-au încasat
taxele și impozitele cum trebuie,
nu s-a încasat taxa pentru apă,
gunoi.
TAXA DE GUNOI
R: Spuneți-ne ce se întâmplă cu
taxa de gunoi, oamenii sunt complet
nedumeriți.
P: În septembrie 2009 Consiliul
Local Dudeștii Vechi a hotărât
instituirea taxei locale de gunoi
de 6 lei/persoană/lună. Acea
hotărâre a început să fie pusă
în aplicare încă din octombrie
2009, dar banii nu s-au mai
încasat. Taxa este în vigoare și
astăzi iar Curtea de Conturi ne-a
pus în vedere că trebuie colectată obligatoriu. Pentru că, lună de
lună, primăria plătește facturile
pentru firma care colectează
gunoiul și cea care depozitează,
la Jimbolia. Am fost nevoiți să
trimitem înștiințări de plată și
oamenii m-au și întrebat: „de
asta te-am votat, să ne pui taxe
noi?”. Le-am arătat realitatea,
negru pe alb, că este foarte grav
ce s-a întâmpla pentru că ei n-au
fost informați că trebuie să plătească, ba li s-a spus, din motive
electorale, că plătește Primăria
pentru ei, dar acest lucru este
ilegal. Toți cei care au restanțe
vor trebui să plătească din 2011
încoace, și chiar îi rog să o facă
pentru că s-a ajuns prea departe,
acum lucrurile trebuie readuse
la zero.
(continuare în pagina 3)

Interviu cu primarul Bono Cucalan:
„Am spus stop risipei în
Primăria Dudeștii Vechi!”
(continuare din pag.2)

termen lung.

PROIECTE ÎN DERULARE ȘI
DE VIITOR
R: După tot ce ne-ați povestit, ne
vine greu să vă mai întrebăm, dar se
mai poate face ceva pentru comună
sau este sortită să bată pasul pe loc?
P: Nici vorbă, avem foarte multe
motive să fim încrezători în viitor. Este adevărat că avem foarte
mult de făcut, dar de aici înainte
vreau să facem totul ca la carte,
iar cetățenii trebuie să înțeleagă
că trebuie să dăm pagina și să
mergem mai departe.

Între timp am demarat o investiție în trotuare, pentru că
aveam 100 mii de lei dați de
Consiliul Județean Timiș ce
stăteau nefolosiți și riscam să
îi pierdem. Am mai pus noi
100.000 lei de la bugetul local și
am decis să facem până la 1,5 km
de trotuar, la intrare din Sânnicolau, pe stânga și pe dreapta.
Va fi un trotuar de 1,20 metri
lățime, cu borduri, cu pavaj de
calitate.

Cu toate greutățile, numai în
primele luni am reușit să depunem la București proiecte de
investiții pentru canalizare, apă,
drumuri, învățământ. Am depus cerere de finanțare pentru
școală, pentru pentru o grădiniță
nouă și pentru renovarea căminului cultural din Cheglevici.
Iar următorul proiect pe care îl
pregătim este pentru aproximativ 10 km de asfaltare, cu lățime
de 5,5 metri, poduri și accese în
gospodării, noi suntem de principiul că dacă facem o investiție trebuie să fie de calitate, pe

Pentru că se apropia începerea
anului școlar, ne-am concentrat
pe reparații la școala generală.
Am făcut un mic proiect de reamenajare a curții, am pus gazon,
am renovat pereții, am montat
burlane. Vă dați seama că atunci
când s-a extins școala n-au pus
burlane și toată apa mergea sub
fundație și a început să se lase
coridorul. Am făcut o scurgere,
apoi am pavat, după un proiect
făcut de studenți de la arhitectură. Am plătit pe el 150 de euro,
nu mii de euro.
Avem în vedere și piste de bici-

Burse de merit pentru elevii din Dudeștii
Vechi

clete, pentru că este o tradiție în
Dudești, vrem să intervenim și
la piață, să o modernizăm, să o
extindem, să asfaltăm, pentru că
s-a dezvoltat foarte mult. Vrem
să facem un târg de primăvară și
unul de toamnă. Este un loc de
tradiție și trebuie bani să îl dezvoltăm. Ca să nu mai vorbim de
zona verde, pentru că ne lipsește
un parc frumos.
Nu e mare lucru, cu bani puțini
se pot face mult. Dar trebuie să
ajungem la zero, să putem lucra, pentru că la modul cum se
făceau investițiile până acum nu
mai putea funcționa. Totul era
antamat pe 2-3 ani înainte și se
mergea din datorie în datorie,
fără nicio planificare.
Am vrea să facem un centru de
zi pentru bătrâni, am identificat
un spațiu la vechea sală de sport,
unde este și o curte generoasă.
Avem nevoie de buget, să scăpăm de datorii, lumea să plătească taxele la zi și atunci vom
face ceea ce ni se cere. Oamenii
vor normalitate pentru că asta-i problema la Dudeștii Vechi,
administrația trebuie să intre în
normalitate.

PROIECTE ÎN PREGĂTIRE ȘI ÎN DERULARE
LA PRIMĂRIA DUDEȘTII VECHI
Nr.
crt.

Denumire proiect

1.

Rețea de canalizare sub presiune si stație de epurare a apelor uzate, menajere, în comuna Dudeștii
Vechi, județul Timiș”

2.

,,Modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă a localității Dudeștii Vechi, județul Timiș”

3.

,,Îmbunătățirea calității mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate constituite în
perimetrul de ameliorare Dudeștii Vechi - județul
Timiș”

4.

,,Realizare rețea de alimentare cu apă, comuna
Dudeștii Vechi, jud. Timiș”

• 54 km rețea
• valoarea investiției10.696.804,00 lei

5.

,,Extindere și modernizare sistem de canalizare
menajeră, comuna Dudeștii Vechi, jud. Timiș

• 45 km rețea canalizare
• valoarea investiției 24.931.375,04 lei

6.

7.

Sursa de
finanțare
PNDL – Ministerul Dezvoltarii
Regionale si
Administratiei
Publice

Administrația
fondului pentru
mediu

Solicitare de
includere la
,,Extindere clădire liceu cu corp școală 1-8 în regim
finanțare prin
P+1E școală în localitatea Dudeștii Vechi”
- PNDL – Ministerul Dezvol,,Demolare clădire existentă și construire grădiniță tarii Regionale
cu 4 grupe cu program prelungit și bucătărie cu
și Administrației
regim de înălțime P+2E în localitaetea Dudeștii
Publice
Vechi.”

8.

,,Modernizare străzi în comuna Dudeștii Vechi,
județul Timiș”

9.

„Proiect integrat privind înființarea rețelei de
canalizare și a stației de epurare în satele –
Pordeanu, Cheglevici și Beba Veche, înființarea și,
respectiv, modernizarea rețelei de alimentare cu
apă potabilă în satele – Pordeanu și Cheglevici,
modernizarea și dotarea căminelor culturale din
satele – Pordeanu și Dudeștii Vechi, înființarea și
dotarea centrului de asistență după programul școlar, de tip after school, în Dudeștii Vechi, precum și
modernizarea infrastructurii rutiere din comunele
Beba Veche și Dudeștii Vechi, județul Timiș”

Descriere

Stadiul

• 9,5 km rețea canalizare și stație de epurare
• valoarea investiției –
6.247.328,90 lei

În execuție
26%

• 5,5 km rețea apa și
stație de tratare a apei
• valoarea investiției –
5.379. 226,16 lei

În execuție
78%

• suprafața - 15 ha

În execuție

• valoarea investiției –
3.076.044,04 lei
• valoarea investiției –
3.119.414,49 lei
• 10,45 km
• valoarea investiției –
14.727.846,50 lei

PNDR – Măsura
322

• valoarea investiției –
24.021.497,00 lei

Faza de
licitație
publică

Consiliul Local Dudeștii Vechi a aprobat propunerea primarului Bono
Cucalan și a Consiliului de
Administrație a Școlii pentru
acordarea de burse de merit
elevilor din Dudeștii Vechi.
Potrivit hotărârii
luate de aleșii locali, se instituie o serie de recompense
financiare destinate elevilor
cu rezultate bune la învățământ, astfel:
• 20 de burse pentru elevii de
la Liceu, în valoare de 50 de
lei pe lună;
• 40 de burse pentru elevii de
la clasele V-VIII, în valoare
de 30 de lei pe lună;
• Premiu pentru promovarea
bacalaureatului – 200 lei/
elev;
• Premiu pentru promovarea
bacalaureatului cu medie
peste 8 – 600 lei/elev.
Bursele de merit se
vor acorda celor mai buni
elevi, cu cele mai bune medii.
Primele premii se vor acorda generației care tocmai
a absolvit liceul, cu ocazia
Balului Bobocilor, în data de
28 octombrie 2016.

Penalități pentru neplata taxelor și impozitelor

A expirat termenul de
plată a taxelor și impozitelor,
data de 30 septembrie 2016,
până la care s-au putut achita dările fără penalități.
Potrivit legislației în
vigoare, contribuabilii care
nu-și achită obligațiile fiscale
până la data de 30 septembrie vor suporta penalități de
întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor principale,
calculate pentru fiecare lună
sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență.
Toți cei care nu și-au
achitat încă taxele și impozitele locale sunt așteptați la
Primărie să o facă. Ne facem
datoria să îi informăm pe cei
care nu au mai trecut de mult
pe la ghișeul de taxe și impozite s vină să-și achite debitele. Se vor trimite somațiile
de plată, apoi va urma calea
legală de recuperare prin
executare silită.
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Festivalul gastronomic „Ukadénotu kutélče”,
la a șasea ediție
A VI-a ediție a concursului de gătit „Ukadénotu kutélče”
s-a desfășurat, duminică, 2 octombrie 2016, la căminul cultural „Jaku Ronkov” din Dudeștii
Vechi. La concurs au participat
cinci echipe locale, însă numai
trei au avut parte de aprecierea
maximă a juriului, deși competiția a fost una foarte strânsă iar
preparatele tuturor participanților, pur și simplu, delicioase!
În acest an, locul I a fost
câștigat de echipa corului bărbătesc din Dudeștii Vechi, iar
pe locul doi s-a clasat echipa de
tineret Bikerete. În fine, pe locul
trei s-a clasat echipa muncitorilor din Primărie.

Obligativitatea curățării coșurilor de gunoi

Delegație culturală în Germania
În perioada 2-6 septembrie 2016, Ansamblul de cântece
și dansuri „Palucenka” din Dudeștii Vechi, a participat la Festivalul internațional de folclor și
parada costumelor populare în
orașul Mühldorf din Germania.
Vizita a fost nu doar o
ocazie pentru a ne reprezenta cu
mândrie tradițiile și obiceiurile
locale ci și o oportunitate de a
strânge relațiile de colaborare și
prietenie cu administrația orașului bavarez.
Astfel, din delegația noas-

Căsătorii
tră a făcut parte și primarul
Bono Cucalan, pentru a da curs
invitației domnului Augustinov

Georg, de a se întâlni cu oficialități locale.

In memoriam Niculae Mircovici
Consiliul Local și Primăria Dudeștii Vechi își exprimă
profundul regret pentru dispariția dintre noi a deputatului
Niculae Mircovici, reprezentant al comunității bulgare din
comuna noastră în Parlamentul
României.
Născut la data 1 octombrie 1950 în localitatea Cheglevici, judeţul Timiş, suflet
nobil, de aleasă omenie, a ştiut
întotdeauna să se apropie de
sufletul şi inima semenilor săi,
pe care i-a preţuit şi i-a ajutat
în permanenţă. A fost un lider
înnăscut, care a pus înainte
de toate binele comunităţii pe
care a reprezentat-o cu cinste şi
demnitate.

Odată cu sosirea sezonului
rece, în gospodării începe să
fie făcut focul pentru încălzire și apă calde, folosind
sisteme de ardere tradiționale, însă totodată, se impune
obligatoriu
curățarea coșurilor de fum,
potrivit Legii
(HG357/2007).
În acest sens,
Primăria Giarmata reamintește tuturor
proprietarilor
că sunt obligați să-și curețe
coșurile de fum apelând la
coșari autorizați și că, în
cazul unui control, trebuie să
dețină dovadă scrisă în acest
sens.

Prin întreaga sa activitate
a construit şi consolidat punţi
de legătură între minoritatea

bulgară din România şi celelalte etnii, precum şi între poporul român şi poporul bulgar.
Deputat în Parlamentul
României începând cu anul
2004, a deţinut funcţia de
secretar al Camerei Deputaţilor din Parlamentul României
timp de 13 legislaturi consecutive. În calitatea sa de deputat
în Parlamentul României şi-a
adus o contribuţie semnificativă la consolidarea relaţiilor
bilaterale de prietenie şi bună
vecinătate între statul român şi
statul bulgar. A fost preşedinte
al Uniunii Bulgarilor din Banat
din 2007.
Dumnezeu
să-l odihnească în pace!

Violența este sancționată de lege,
indiferent de forma acesteia!
• Evitați atitudinile agresive! Înainte de a acționa, gândiți-vă la urmări. Credeți că merită să VĂ RISCAȚI LIBERTATEA ?
• Violența în familie este o problemă gravă care nu are nicio justificare și nu trebuie tolerată. Familia
trebui să se bucure de LINIȘTE, ARMONIE ȘI ÎNȚELEGERE.
• Între dumneavoastră și vecinii dumneavoastră trebuie să existe o relație de BUNĂ VECINĂTATE,
de aceea nu lăsați o simplă ceartă să degenereze în acte de violență.
• Evitați consumul exagerat de băuturi alcoolice! Aceasta încurajează atitudinile agresive și manifestările violente.

August
• Frîncu Marius și
Budur Anca
• Cam Gheorghe și
Viruzap Ana – Maria
• Balaga Adrian și
Muntean Petronela
• Maxim Ioan și
Cătuna Zorica -Domnița
Septembrie
• Stoica Petru și
Sima Florina
• Negru Ionel și
Ciocani Petronela
• Sima Ionuț și
Marișan Izabela
• Stana Ovidiu-Cosmin și
Szofran Petronela
• Velciov Petru-Bogdan și
Budur Ana

Decese

August
• Boboicsov Augustin
(n.1929)
• Tranculov Maria (n.1956)
• Constantin Rozalia (n.1938)
• Tranculov Ghizela-Pirișca-Maria (n.1929)
• Zupka Livia (n.1935)
Septembrie
• Dragomir Gheorghe
(n.1950)
• Cherciov Ioan (n.1942)

Poliția Dudeștii Vechi
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