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A început curățeania
de primăvară
În luna martie, la Primăria
Dudeștii Vechi principala
prioritate o constituie campania de curățenie de primăvară, ce se desfășoară pe mai
multe planuri.
RIDICAREA
DEȘEURILOR
Cetățenii sunt rugați ca pe
parcursul lunii martie să
scoată la drum deșeurile vegetale din gospodărie pentru
a fi ridicate de personalul
Primăriei. Se vor scoate la
drum doar crengi și resturi
rezultate din tăierile de vegetație și sub nicio formă nu
este permisă depozitarea de
alte deșeuri (menajere, mobilier, electrocasnice etc.).
DESFIINȚAREA FOSTEI
GROPI DE LA PARUV NUMER
La Paruv Numer, unde a fost
o groapă de gunoi și acum
este un teren degradat și insalubru, se va acționa pentru
astuparea gropii și readucerea la nivel a întregii zone,
după care pe acest loc se vor
planta circa 600 de pomi,
astfel încât să se formeze o
mică pădurice.
PLANTĂRI DE COPACI
De plantări de copaci vor
beneficia și alte zone, pentru
că angajații primăriei vor
merge pe străzi și vor completa cu puieți noi pe marginea drumurilor, acolo unde
este cazul.
CURĂȚENIA
CIMITIRELOR
În cadrul campaniei de curățenie de primăvară, echipa
de muncitori va trece pe la
toate cimitirele din Dudeștii
Vechi și Cheglevici pentru a
le curăța.
Pe această cale facem apel la
toți cetățenii să se implice activ și să-și curețe grădinile și
spațiile verzi din fața casei!

Proiectele comunei Dudeștii Vechi
pe anul 2017

PROIECTE DEPUSE LA
MINISTERUL DEZVOLTĂRII
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
a dat startul depunerii de proiecte pe Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL 2), iar
Primăria Dudeștii Vechi a fost
printre primele din țară care a
depus documentația necesară.
Consiliul Local s-a întrunit în
regim de urgență pentru a aproba indicatorii tehnico-economici ai investițiilor, iar în ziua
deschiderii sesiunii de proiecte,
delegatul comunei noastre s-a
aflat la București, la sediul Ministerului, încă de la ora 06.00
dimineața, pentru a fi sigur că
cele 6 proiecte vor fi înregistrate cu șanse cât mai mari de a fi
aprobate
Primul proiect pentru
care s-au cerut bani de la Minister vizează asfaltarea a 14 km de
străzi în comuna noastră, inclusiv cu amenajarea de șanțuri și
podețe la fiecare gospodărie.
Al doilea proiect se referă
la extinderea rețelei de apă în
toată comuna, acolo unde ea lipsește și nu există fonduri disponibile în acest scop.
Al treilea proiect pentru
care s-au cerut fonduri are ca
scop modernizarea și extinderea
rețelei de canalizare gravitațională în Dudeștii Vechi (pentru Cheglevici există asigurată
finanțarea prin proiectul comun
cu Beba Veche).
Al patrulea proiect are ca
obiectiv construcția unei grădinițe complet noi, iar al cincilea
pentru construcția unei școli noi
cu clasele I-VIII.
În fine, ultimul proiect,
cel de-al șaselea, vizează construcția unui centru medical
nou, a cărui necesitate este acută, întrucât dispensarul actual
este construit pe un teren care

nu aparține Primăriei. În cazul
aprobării, noul dispensar medical ar urmă să fie construit vizavi
de actualul, pe locul parcului
(întrucât parcul se va dezvolta
în 2018 pe malul Arancăi, lângă
actualul teren de fotbal al școlii).
PROIECTELE CE VOR FI
FINANȚATE DE LA BUGETUL
LOCAL
Administrația locală a
întocmit și o listă a investițiilor
ce nu pot fi finanțate pe programe naționale sau europene
și prin urmare vor fi suportate
de la bugetul local. Proiecția lor
este multianuală, pe perioada
2017 – 2020, cu accent pe acele
investiții care pot fi demarate în
acest an. Mai jos vă prezentăm
cele mai importante investiții:

1. Trotuare – la Dudeștii Vechi se
va continua amenajarea trotuarelor noi dinspre zona în care
se lucrează acum, spre biserică, spre gară și Ciocohat, iar la
Cheglevici se va deschide prima
porțiune de trotuare noi într-o
zonă ce urmează să fie stabilită;
2. Piață agro-alimentară – va fi
începută în 2017, dar construcția ei se va întinde pe 2-3 ani, în

Primăria și Consiliul Local
al comunei Dudeștii Vechi
urează doamnelor și domnișoarelor
o primăvară minunată!
La mulți ani!

funcție de buget;
3. Capelă la cimitir în Dudeștii
Vechi – sunt necesare trei capele, dar vor fi construite câte una
pe an, în ordinea stabilită împreună cu reprezentanții Bisericii;
4.Sistem de monitorizare video
la calitate 4k (va permite identificarea numerelor auto de la
o distanță pe 500 m pe timp de
noapte); va fi introdus în toate
cele trei sate - Dudeștii Vechi
în 2017 iar Cheglevici în 2018 și
Colonia Bulgară în 2019 (dacă
fondurile sunt suficiente, ar putea fi făcute toate în acest an) –
cu rețea de fibră optică proprie.
Proiectul este finanțat parțial din
sponsorizarea primită de la NIS
Petrol și din fonduri GAL
5. Modernizarea Școlii Vechi –
finalizarea lucrărilor începute
în 2016, de amenajarea a curții,
plus refacerea holurilor și grupurilor sanitare;

6. Studiu de arhitectură pentru
modernizarea centrului comunei care va prezenta cum ar
trebui să arate zona centrală a
Dudeștiului, în viziunea unor
specialiști arhitecți. Va fi studiată
zona de la Ronkov Daskal înspre
centru, tot centrul până la piață
și până în spatele căminului cultural, parcul și parcul nou preconizat pentru 2018 de pe malul
Arancăi;
7. Centru de sortare a deșeurilor – va fi amenajat la clădirea
MAT-ului pentru selectarea
deșeurilor reciclabile și valorificarea lor;
8. Repararea Podului Nivlin;
9. Ridicări topografice – au
fost realizate la nivel de detaliu pentru tot domeniul public
al comunei (toate cele trei sate
aparținătoare);
10. Alte proiecte și investiții
finanțate în 2017: toaletă publică
în centru, dotări pentru sala de
Consiliu Local, renovarea clădirii CEC/Poștă/Poliție și introducerea încălzirii centralizate
în aceasta, corectarea de CF-uri,
plata datoriilor.
(continuarea în pagina 2)

Postul de Poliție
Dudeștii Vechi va primi doi agenți
suplimentari
În urma demersurilor făcute de primarul Bono
Cucalan, pe lângă Ministerul de Interne și a audienței
la chestorul Ion Mirescu, șeful
Inspectoratului Județean de
Poliție Timiș, a fost aprobată
suplimentarea cu două posturi pentru Postul de Poliție
Dudeștii Vechi. Măsura va fi
pusă în aplicare abia în luna
iunie, după examenul de intrare în Poliție, deoarece în
acest moment nu există personal suficient care să poată fi
relocat la Dudeștii Vechi.

31 martie: termen de

plată a taxelor și impozitelor
Vă reamintim că
pentru contribuabilii care își
achită taxele și impozitele
locale aferente anului în curs
până la data de 31 martie
2017, se acordă o reducere
de 10% din valoarea de plată
pentru persoanele fizice și 5%
pentru persoanele juridice.
După această dată se vor
aplica majorări de 1% pe lună
sau fracțiune de lună.

Avize pentru
toaletarea arborilor de
pe domeniul public
Vă reamintim că,
potrivit legislației în vigoare
și a hotărârilor Consiliului
Local, toaletarea arborilor
aflați pe domeniul public al
comunei Dudeștii Vechi se
poate face doar cu avizul
Primăriei. În cazul nucului,
specie protejată prin lege,
toaletarea se face doar cu
avizul Direcției Agricole
Timiș și Agenției de Mediu.
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(continuare din pag. 1)

PROIECTE PE LINIILE DE
FINANȚARE AFIR
În perioada următoare se
așteaptă deschiderea liniilor de
finanțare prin Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale (AFIR),
iar Primăria Dudeștii Vechi este
pregătită să acceseze fonduri
prin această modalitate.
Un proiect care așteaptă să fie depus la AFIR prevede
asfaltarea a 5 km de drumuri.
Este un proiect realizat de fosta
conducere, are studiul de fezabilitate gata și ar urma să se completeze cu proiectul de asfaltare
făcut de actuala conducere.
Renovarea și dotarea
căminului cultural „Carol Telbizov” (vechea sală de sport,
ce se dorește a fi transformată
în centru de zi pentru pensionari) și a căminului cultural din
Cheglevici este prevăzută tot pe
fonduri AFIR. Limita de finanțare este de 500.000 euro + TVA și
prin urmare se va încerca introducerea celor două în același
proiect.
O a treia posibilitate este
obținerea de fonduri pe linia de
finanțare a eficientizării energetice, astfel că, Primăria vrea să
acceseze fonduri pentru izolarea
termică a clădirilor publice (primărie și Liceu) pentru a reduce
costurile cu încălzirea, având în

vedere că anual se cheltuie circa
30.000 euro numai pentru lemnele necesare încălzirii instituțiilor.
STADIUL PROIECTULUI PE
MĂSURA 3.2.2.
S-a amânat, a întârziat, a
trecut prin verificări și tot felul
de proceduri birocratice, dar
într-un final proiectul pe măsura 3.2.2. a ajuns la ultima fază,
s-a ținut licitația, s-au desemnat
firmele câștigătoare și urmează

să se închidă ultimele contestații, astfel încât, odată cu venirea
primăverii, să poată fi semnate
contractele și dat ordin de începere a lucrărilor.
Vă reamintim că în proiectul realizat în colaborare cu
Primăria Beba Veche sunt incluse rețeaua de apă și canalizare la
Cheglevici, asfaltarea a 6 km de
străzi în Dudeștii Vechi, modernizarea căminului cultural
din Dudeștii Vechi și înființarea
after-school la Dudeștii Vechi.

Bugetul local se lasă așteptat. Cetățenii vor fi
chemați la o dezbatere pe seama acestuia
Întocmirea bugetului local
al comunei pe anul 2017 se lasă
așteptată, după ce Guvernul a
întârziat cu adoptarea bugetului național, de care depind, în
lanț, bugetele tuturor instituțiilor publice din România.
Mai mult, pentru o primărie este necesară mai întâi
adoptarea bugetului județean,
care la rândul lui a întârziat.
Totuși, pe parcursul lunii
martie se așteaptă finalizarea
bugetului local și imediat după
va fi întocmit bugetul local.
„Așteptăm să vedem ce
sume vom primi, atât din cotele defalcate din TVA cât și din

sumele pentru reechilibrare de la
Consiliul Județean Timiș. De îndată ce vom primi oficial hârtiile, vom întocmi bugetul local și îl
vom publica, conform legii, timp
de 10 zile, atât la Primărie cât și
pe site-ul www.dudestii-vechi.
ro”, a declarat primarul Bono
Cucalan.
„În această perioadă vom
organiza o ședință de informare cu cetățenii pentru a dezbate
bugetul local. Îi rog pe toți cei
interesați să urmărească informările noastre și să participe în
număr cât mai mare la dezbatere”, a mai spus acesta.

Patrmoniul comunei a fost inventariat
și reevaluat cu strictețe
La fiecare 3 ani, administrațiile locale au obligația legală
de a efectua reevaluarea patrimoniului comunei. Dacă până
acum era considerată o simplă
formalitate birocratică, primarul
Bono Cucalan a luat lucrurile în
serios și a comandat o inventarie
și evaluare riguroasă a patrimoniului, cu ajutorul unui expert
renumit.
Lucrarea a început în
luna ianuarie și a durat două
luni, timp în care evaluatorul a
verificat absolut toate imobilele
din comună. Nu mică le-a fost
surpriza să găsească proprietăți

publice și private care zăceau
abandonate, clădiri din perioada de dinainte de 1989, terenuri
pentru care Primăria nu încasa
nici taxe și nici chirie, dar au
fost constatate și alte proble-

me. Toate bunurile comunei au
fost inventariate, acum se știe
cu precizie ce este în domeniul
public cât și privat al primăriei,
iar pentru terenurile comunei
cu statut juridic neclar, a fost demarată procedura de intabulare
și obținere a CF-urilor.
Potrivit evaluării, valoarea
totală a patrimoniului public
al comunei Dudeștii Vechi se
ridică la 96.254.601 RON pentru
domeniul public și 12.936.574
RON pentru domeniul privat al
comunei.

Pobeda în cantonament, cu echipamente noi
Echipa de fotbal a comunei, Pobeda Dudeștii Vechi, s-a
aflat în cantonament la Moneasa
la jumătatea lunii februarie, în
pregătirea pentru reluarea campionatului.
Cu această ocazie, sportivii au probat noile echipamente
sportive primite de la sponsori. 		
Pe această cale mulțumim
sponsorului Emiliana West Rom,
care a făcut posibilă perioada
de cantonament în deplasare.
Mulțumim aceleiași companii,

alături de SC Izo Batimat SRL și
Stomi Market SRL pentru spon-

sorizările făcute pentru achiziția
echipamentelor.

Pășunile comunei vor fi scoase la licitație
pentru crescătorii de animale
Primăria Dudeștii Vechi
se pregătește să scoată la licitație
pășunile aflate în proprietatea
comunei, către crescătorii de
animale, și pentru a reglementa
activitatea de pășunat.
În acest sens, încă din
luna septembrie a anului trecut
a fost demarată acțiunea de întocmire a amenajamentelor pastorale, cu ajutorul unor ingineri
agronomi autorizați. Procedura
a fost una de durată, pentru că a
însemnat, pe lângă identificarea
și evidențierea tuturor suprafețelor aflate în patrimoniu, stabilirea caracteristicilor fiecărui
teren în parte, potrivit legii.
„Exploatarea nu se făcea în mod organizat și nu mai
putea continua așa. Am sistat
orice activitate de pășunat și am
pus în vedere ciobanilor că vom
scoate la licitație pășunile, așa
cum spune în lege. Vom fi total
transparenți și corecți, pentru a
nu exista niciun fel de suspiciune”, a explicat primarul.
Unul din cele mai importante elemente a fost identificarea capacității de pășunat, adică
a numărului maxim de animale

AMENAJAMENTUL PASTORAL
Conform OUG 34/2013, amenajamentul pastoral cuprinde:
• actele care stau la baza dreptului de proprietate, inclusiv
schița pajiștii sau planul cadastral;
• determinarea suprafeței pajiștii cu prezentarea denumirii,
suprafeței, vecinătăților și a
hotarelor;
• descrierea situației geografice
și topografice, a solului și florei;
• calitatea pajiștii;
• determinarea suprafețelor de
pajiște care sunt oprite de la
pășunat;
• perioada de pășunat;
• capacitatea de pășunat și încărcătura optimă;
• stabilirea căilor de acces, a
surselor și a locurilor de adăpat,
a locurile de adăpost pentru

ce pot utiliza o anumită suprafață.
Acum însă amenajamentele pastorale au fost finalizate și
există toate elementele pentru
ca procedura de licitație și regulamentul de pășunat să fie supu-

animale și oameni;
• împărțirea pajiștii pe unități
de exploatare și tarlale pentru
diferite specii;
• lucrările care se execută în
fiecare an pentru întreținerea și
creșterea fertilități solului;
• lucrările de îmbunătățire anuală și pe termen lung;
• lucrările tehnice și instalațiile
care se utilizează, cu indicarea
locului de amplasare.

se aprobării de către Consiliul
Local.
Licitația pentru pășuni se
va putea face cel mai devreme în
luna aprilie. Primăria va informa
din timp toți cetățenii cu privire
la condițiile de participare.

Importanța
combaterii timpurii
a ambroziei
Întrucât primăvara a
debutat cu temperaturi foarte
ridicate, propice dezvoltării
buruienilor, vă readucem
aminte că este foarte important să combateți ambrozia,
plantă dăunătoare foarte
răspândită pe raza localității
noastre, care produce efecte
nedorite asupra sănătății
populației. Dacă este distrusă
din timp, aceasta se va dezvolta mai dificil iar daunele
cauzate de aceasta vor fi
limitate.
Ambrozia (iarba pârloagelor) este o plantă anuală, perenă, prezentă în grădini, în culturile de cereale

Arderea miriștilor, o problemă la Dudeștii Vechi
Pompierii din Sânnicolau Mare au intervenit de trei
ori în numai câteva zile, pe raza
comunei Dudeștii Vechi, pentru
stingerea unor incendii de vegetație provocate de proprietarii
de terenuri care, sperând să facă
economie de la lucrările agricole, dau foc la lanurile acoperite
cu resturi vegetale și poluează
atmosfera sau pun în pericol
siguranța publică, neținând cont
de condițiile meteorologice,
respectiv de prezența vântului.
Inspectoratul Județean
pentru Situații de Urgență „Banat” a trimis adresă către comuna noastră în care atrag atenția
că operațiunile de ardere controlată a miriștilor se pot efectua doar cu acordul prealabil al

autorităților competente pentru
protecția mediului în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005. De
asemenea, în zilele în care este
prognozată intensificarea vântului, este absolut interzisă orice
activitate de ardere a vegetației
uscate.
Cetățenii trebuie să știe
că arderea resturilor vegetale,
gunoaielor, deșeurilor și a altor
materiale combustibile, fără
obținerea permisului de lucru
cu foc și fără luarea măsurilor
pentru împiedicarea propagării
focului la vecinătăți, se sancționează contravențional, în conformitate cu HGR nr. 537 din
06.06.2007 cu amenzi cuprinse
între 1.000 – 2.500 lei.

Ceățenii din Dudeștii Vechi vor primi
unități pentru compostare
Pentru a stimula colectarea selectivă și gestionarea mai
bună de către cetățeni a deșeurilor din gospodărie, Consiliul
Județean Timiș a început repartizarea către primării a unor
unități de compostare individuală (numite impropriu și „compostoare”).
Practic sunt un fel de containere din plastic în care se depozitează doar deșeuri vegetale
și în care se produce compostul,
un îngrășământ natural foarte
bun pentru agricultură.
În luna februarie, Con-

siliul
Județean a
repartizat
comunei noastre un număr de
540 compostoare iar în perioada
următoare acestea vor fi distribuite către populație, pe bază de

proces verbal de predare-primire.
Practic, ele vor rămâne în
proprietatea Consiliului Județean Timiș iar beneficiarii le vor
putea utiliza gratuit, cu condiția
să le folosească strict pentru destinația lor și fără să le deterioreze.
Pentru a stimula compostarea, pe perioada acestui an
Primăria va face eforturi pentru
informarea cetățenilor, în paralel cu proietul pilot de colectare
selectivă a deșeurilor din gospodării.

şi de floarea-soarelui, dar şi
în zonele lăsate în paragină:
cele cu ruine, zonele rezidenţiale noi, unde construcţiile
nu au fost terminate, pe marginile şoselelor, pe spaţiile
verzi, dar şi în curţile caselor
sau în parcuri.
O singură plantă matură poate elibera până la 8
miliarde de grăunţe de polen
(20 microni în diametru) şi
până la 30.000 de seminţe,
care îşi păstrează calităţile
germinative timp de 40 de
ani.
Ambrozia este cea mai
alergenică plantă de la noi.
Manifestările provocate de
ea pot fi diferite de la un pacient la altul, însă majoritatea pacienţilor acuză strănut
frecvent, mâncărime nas/
ochi, secreţii nazale abundente, ochi roşii (hiperemie
conjunctivală). În plus, mulţi
dintre aceşti pacienţi sunt
predispuşi la apariţia manifestărilor de astm (dificultăţi
în respiraţie, tuse, respiraţie
şuierătoare).
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Tradițiile Fărșangului, sărbătorite cu bucurie
la Dudeștii Vechi
Seria de manifestări dedicate Fărșangului s-a bucurat
de o participare numeroasă din
partea locuitorilor, dornici să
socializeze și să se simtă bine,
iar programul pus la punct de
organizatori a fost pe măsura
așteptărilor, fiind foarte apreciat

de participanți.
În ziua de sâmbăta, 18 februarie 2017, Balul de Fărșang a
fost extrem de reușit, intrarea la
căminul cultural fiind limitată,
pe bază de bilet, datorită cererii
foarte mari. La eveniment au
participat 330 de persoane iar

atmosfera a fost asigurată de
îndrăgita formație Teo Band.
O săptămână mai târziu,
vineri, pe 24 februarie, Dudeștii
Vechi l-au avut ca invitat special
pe comedianul Guérassim Ventzislavov Dichliev. La reprezentația susținută de acesta au parti-

cipat circa 170 de persoane care
s-au bucurat de un spectacol pe
cinste.
A doua zi, căminul cultural a fost arhiplin pentru tradiționalul spectacol de Fărșang.
Programul artistic a fost asigurat
de Corul bărbătesc „Jaku Ronkov” și Ansamblul „Palucenka”,
precum și de elevii de la școală
și liceu. Momentele vesele au

stârnit multe hohote de râs iar
spectacolul de muzică și dans
a smuls ropote de aplauze de
la publicul entuziasmat și bine
dispus.
Ziua de luni a fost marcată de carnavalul la care au participat circa 200 de copii, mascați.
Ei au cântat, au făcut glume și
la final au primit premii de la
Primăriei.
Ultima manifestare înainte de intrarea în postul Paștelui a
fost „Baba Marta”. Adunarea s-a
strigat spre seara, când s-a încins
focul, s-a fiert vinul și s-a petrecut așa cum numai bulgarii din
Dudeștii Vechi știu să o facă.

Căsătorii
Pușkaș-Barta Gheorghe cu
Câmpean Corina

Decese
• Roncov Rozalia
• Lazarov Dimitrie
• Augustinov Ecaterina
•Kalapiș Rafael
• Petkov Matei
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