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De Ziua Femeii, dorim tuturor doamnelor şi domnişoarelor din comuna
Pișchia un gând bun, alături de urări de sănătate, bucurii şi multe
împliniri alături de cei dragi!
Un sincer şi călduros La Mulţi Ani! Primăria și Consiliul Local Pișchia

Bugetul comunei pe 2015,
priorități de investiții

Recent consilierii locali au aprobat bugetul
comu
nei noastre pe anul 2015. Din acesta se finanțează cheltuielile legate de buna
funcționare a ins
ti
tuțiilor din comună, se
alocă bani necesari investițiilor propuse a se
realiza în acest an etc.
Valoarea totală a bugetului comunei este de
4.651 mii lei. Din această sumă se alocă bani
pentru învățământ, pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav sau a indemnizațiilor lunare
ale persoanelor cu handicap, asigurarea bunei
funcționări a administrației locale, ale serviciilor publice etc. De asemenea, se alocă fonduri
și pentru investițiile care vor demara în acest an
sau care continuă din anul precedent.
Ce se dorește să se facă în 2015?

Lista de investiții propusă a se realiza de către
edilii locali în acest an cuprinde, printre altele
următoarele obiective:
 amenajare de spații verzi în comună
 întocmirea unui proiect de amenajare pastorală și cartare agrochimică în comuna Pișchia
 achiziție tuburi domeniul public al comunei
 achiziție utilaje specifice pentru întreținerea
pășunilor comunale
 asfaltare străzi în comuna Pișchia
 modernizare străzi în localitatea Bencecu de
Sus
 pietruire drumuri publice și de interes local

pe raza comunei
 reparații acoperiș, mansardare și amenajare
birouri la clădirea Primăriei
 lucrări de consolidare fundație la Biserica din
Bencecu de Jos
Din bugetul local se vor asigura cofinanțările
proiectelor europene. Este vorba de extinderea sistemului de alimentare cu apă în comună, realizarea sistemului de canalizare și stație
de epurare Pișchia și modernizarea de străzi în
localitățile comunei.
”Dorim ca în acest an să continuăm lucrările
în infrastructură dar și să demarăm proiecte de mare anvergură. Mă refer la asfaltarea
tuturor străzilor din intravilanul localităților
Bencecu de Sus, Murani și Bencecu de Jos.
De asemenea, într-o primă etapă dorim să
introducem canalizarea pe măsură ce vor fi
alocate fonduri de la bugetul de stat sau din
accesarea fondurilor europene”
Primar, Ioan Sas

E timpul curățeniei de primăvară!
Curățarea spațiilor verzi din fața locuinței, desfundatul șanturilor și rigolelor, îngrijirea și văruitul
pomilor de la stradă trebuie să fie, în această perioadă, preocupările tuturor locuitorilor comunei.”Ne
apropiem de finalizarea lucrărilor la introducerea canalizării în Pișchia. În scurt timp, vom avea
recepția la această investiție majoră. În următoarea etapă vom trece la montarea căminelor pentru
fiecare gospodărie. Odată cu închiderea șantierului fac apel la locuitorii din Pișchia, dar și din celelalte localități componente, de a îngriji așa cum se cuvine spațiul verde din fața locuințelor. Aștept să
vă implicați în număr cât mai mare, să dați dovadă că vă pasă cum arată comuna noastră, că sunteți
buni gospodari!” spune edilul- șef al comunei Pișchia.

Editorial

Ioan Sas
Dragi locuitori,
În cursul lunii februarie a fost adoptat
bugetul comunei pe 2015. Din nefericire, este un buget înjumătățit față de
anul anterior și asta deoarece Ministerul
de Finanțe, încercând să ajute comunele cu venituri foarte mici, a diminuat
bugetul comunelor cu venituri mai
semnificative. Noi, administrația locală,
trebuie să mergem înainte, să ne gospodărim cât mai eficient și în limita banilor
disponibili. Bugetul local pe acest an a
fost constituit atât pentru funcționarea
administrației locale dar și a dezvoltării
investițiilor. Am avut recent la București,
alături de alți primari din țară, o întâlnire
cu ministrul Finanțelor care ne-a asigurat că, undeva la mijlocul anului, se va
face o rectificare de buget național și
primăriile, inclusiv a noastră, vor beneficia de alocări financiare. Având în vedere
faptul că nu suntem o comună în care
veniturile proprii la bugetul local să fie
substanțiale, din care să putem dezvolta
investiții majore, așa cum am procedat
și până acum, mă voi axa, în principal,
pe obținerea de finanțări de la Uniunea
Europeană pentru proiectele comunei.
Numai în acest mod, consider că vom
reuși să realizăm lucrări de investiții de
amploare (gen canalizare, asfaltări de
drumuri) esențiale pentru dezvoltarea
comunei. În altă ordine de idei, la începutul lunii lui Mărţişor, doamnele şi
domnişoarele, vor fi în atenţia tuturor.
Să ne aplecăm o clipă, chiar dacă viaţa
noastră este un tumult perpetuu, asupra
celor mai gingaşe fiinţe de pe pământ,
femeile, şi să le aducem mulţumiri
tuturor celor care ne aduc un strop de
fericire în viaţa noastră de zi cu zi. Haideți
să le luăm flori și să le oferim doamnelor
din viața noastră, să le spunem cât de
mult le iubim și cât de mult înseamnă
ele pentru noi ! Pe această cale doresc
și eu să le urez tuturor doamnelor și
domnișoarelor din comuna Pișchia, o
primăvară minunată, senină și plină de
împliniri! La mulți ani!
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De la
Biroul
de taxe și
impozite
Taxele și impozitele locale pe
anul 2015 sunt la valoarea
celor din anul trecut. Taxele
mai mari de de 50 de lei se pot
achita în două rate egale: una
până la 31 martie iar a doua
până la data de 30 septembrie.
Cele până la 50 lei (inclusiv)
se pot plăti doar până la data
de 31 martie. Pentru plata integrală a impozitului până la
data de 31 martie, plătitorii vor
beneficia de o bonificaţie de
10%. Este recomandată plata
impozitelor la timp pentru a se
evita calcularea de penalizările
de 2% pe lună din valoarea
totală a debitului restant. De
asemenea, sunt rugați să vină
să achite contribuțiile către
bugetul local și cei care înregistrează restanțe. ”Este de
datoria fiecăruia dintre noi de
a achita, la timp, ceea ce datorăm bugetului local. Banii
din taxele și impozitele locale
finanțează serviciile publice
ale comunei și dacă nu avem
bani îndeajuns la bugetul local
nu putem funcționa nici ca și
administrație și nu putem oferi
servicii publice” spune primarul Ioan Sas.

Din suflet, cu dragoste
pentru ajutorarea semenilor

Loialitate, corectitudine, sinceritate, dârzenie, dorința
de a ajuta semenii – sunt doar câteva cuvinte care o pot
caracteriza pe Alexandra Iasmina Mîndrean, o tânără
din Pișchia ce-și croiește drumul în viață cu mult, mult
realism. În tumultul vieții cotidiene, față de alți tineri
de vârsta sa, ea poate fi un exemplu de maturitate, de
ambiție și de voință.
S-a născut și a copilărit la Pișchia, localitate de care este mândră. A avut o
copilărie cu ”lipsuri materiale, nu și morale”, așa cum ține să precizeze. Are
o soră, Diana 11 ani și un frate, Claudiu de 13 ani la care ține foarte mult.
Mama, Cornelia, este acum pensionară și din pensie îi îngrijește cu mult
suflet pe copii. Tatăl este acum la lucru prin străinătate dar destinul a făcut
ca, de mai mult timp, el să ”fie tot mai departe de casă, de soție și copii”.
Alexandra și frații ei a crescut mai mult cu mama. ”Mi-a fost și mamă și
tată. Acum mi-e și ca o prietenă, vorbim de toate” spune Alexandra despre
mama sa. A făcut școala în Pișchia apoi a urmat liceul ”Henry Coandă” la
Timișoara. A învățat mereu, a fost un elev silitor iar rezultatele s-au văzut.
Bacalaureatul l-a luat cu brio, la matematică având 9,95!

”Îmi place foarte mult să ajut, să fac oamenii fericiți”

De mică a dorit să se facă medic apoi educatoare iar cu trecerea anilor, asistentă socială. ”Îmi place foarte mult să ajut, să fac
oamenii fericiți. Acum sunt studentă la Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie și Psihologie, secția asistență socială.
La terminarea facultății, ca asistentă social, mi-aș dori să pot lucra cu copiii fără familii, abandonați sau cu dizabilități și cu
femeile abuzate. Am șansa ca, fiind studentă în anul I, să lucrez într-o școală specială unde învață copiii cu nevoi speciale. Eu
am grijă, e de fapt și un job al meu, de o fetiță de clasa a III-a care are deficiențe de vorbire și locomotorii. Mă bucur că am
această oportunitate de a aprofunda în practică ceea ce învăț la școală„ mărturisește tănăra.

În fabrică, la 17 ani

Actualul job nu a fost primul. A fost nevoită să muncească încă din timpul liceului pentru ca mama sa să poată crește pe cei doi
frați mai mici. ”După ce am terminat clasa a XI-a m-am angajat la o fabrică din Giarmata. Munceam la o bandă de asamblare
componente auto. Eram cea mai mică dar am ținut să învăț cât mai multe. Mi-a plăcut, am fost remarcată și mi s-a propus să
rămân, să fac specializare în străinătate. Dar asta însemna să renunț la facultate ! Am avut o discuție cu mama și m-a convins
să îmi urmez visul de a face o facultate de asistență socială. Îi mulțumesc pentru asta! Dar în fabrică pot spune că m-am călit
pentru viață. Am avut parte de multe lucruri, mai bune, mai rele, de cele ce țin de relațiile interumane” mai spune Alexandra.
A mai lucrat în vacanță la un magazin iar acum când e studentă a avut la un moment dat trei joburi: de dimineață devreme la
un aprozar, apoi cu îngrijirea copilului cu deficiențe de vorbire iar în plus face și sondaje de opinie. Cu banii câștigați reușește
să acopere cheltuielile cu facultatea. Asta în condițiile în care alte adolescente de vârsta ei preferă să depindă exclusiv de banii
părinților. Chiar dacă muncește are timp să meargă la cursuri. ”Am doar două absențe iar sesiunea am trecut-o cu bine: din
cele nouă examene, la trei am luat nota 9 iar la restul de șase am luat 10!„ spune tânăra. Alexandra Iasmina Mîndrean. Ca
orice adolescentă are vise, năzuințe dar dincolo de acestea e o fată mândră de faptul că poate ajuta pe cei apropiați. Și o face
cu multă căldură sufletească. Și demnitate.

”Hora Pișchiei” s-a calificat
la faza județeană a
Festivalului
”Lada cu zestre”!
În data de 15 februarie, la căminul cultural din Fibiș,
a avut loc faza zonală a celei de-a IX-a ediții a festivalului – concurs ”Lada cu zestre”. La eveniment
au participat, alături de formații și ansambluri din
Mașloc, Orțișoara, Dumbrăvița, Satchinez, Sânnan2
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drei, Bogda, și reprezentanții comunei Pișchia. ”Am
fost prezenți cu ansamblul de dansuri ”Hora Pișchiei”,
cu soliști vocali și instrumentiști. Am interpretat cinci
suite de dansuri și am susținut recitaluri ale soliștilor
vocali și o suită orchestrală. În final, juriul a decis

calificarea noastră la faza județeană a festivalului ce
va avea loc în luna iunie, la Timișoara” ne-a declarat
Cornel Brici, cel care alături de Vera Kreten, îndrumă
cu multă pasiune ansamblul reprezentativ al comunei noastre. Felicitări dansatorilor, soliștilor vocali și
orchestrei dar și celor care-i pregătesc pentru că au
demonstrat, așa cum o fac de ani buni, valoarea talentului și seriozității la repetiții. De asemenea, merită toate aprecierile și conducerea Primăriei, Consiliul
Local Pișchia pentru că sprijină, ori de cîte ori este
cazul, ansamblul pentru ca acesta să aibă evoluții
încununate de succes la festivaluri și concursuri!
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În atenţia părinţilor,

Au început înscrierile pentru clasa
pregătitoare şi clasa I-a la şcolile din comună!

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016 se realizează conform
“Calendarului și a Metodologiei de înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar
2015-2016” aprobate prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice cu nr. 3171
din 05.02.2015. În anul școlar 2015- 2016 va
funcționa câte o clasă pregătitoare și o clasă I-a atât
la Pișchia cât și la Bencecu de Sus.

IONEL IACOB-BENCEI

Bace-n uşă
primăvara

Când se face evaluarea evaluarea
psihosomatică?
Aceasta se va realiza în cazul în care:
- copiii nu au împlinit vârsta de 6 ani până la data de 31. 08. 2015
- copiii au vârsta de 7 ani și nu au fost înscriși în clasa pregătitoare, în anul școlar curent (20142015), dar părinții doresc să-i înscrie direct în clasa I-a.
Centrul de evaluare psihosomatică de care comuna Pișchia aparține este la Școala Gimnazială
Mașloc. Numerele de telefon la care se pot face programări sunt următoarele: 0735886166 –
prof. Gujba Felicia; 0754787859 – prof. Spineanu Alina; 0256231214 – secretariat Școala Gimnazială Mașloc. Data limită până la care se vor face aceste evaluări este 11 martie. Orar evaluare
psihosomatică: zilnic între orele 10.00- 18.00.
Ce documente trebuiesc pentru înscrierea copiilor în clasa
pregătitoare și în clasa I-a ?
 copie certificate de naștere copil
 copie carte de identitate (buletin) al părintelui care face înscrierea
 adeverință de la medicul de familie cu specificația ”Apt pentru școală”
 rezultatul evaluării psihosomatice, unde este cazul.
Perioada de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare și clasa I-a este: 23 februarie- 13 martie.
Înscrierile se fac la secretariatul Școlii Gimnaziale Pișchia, zilnic între orele 8,30- 13,30 (în zilele
lucrătoare”.

S-a intrat în Postul
Paştelui!
În acest an, creștinii ortodocși au intrat
în Postul Paștelui pe data de 23 februarie, Paștele fiind pe data de 12 aprilie.
Creștinii romano-catolici au intrat în
Postul Paștelui de Miercurea Cenuşii
(18 februarie), Paștele catolic fiind pe
data de 5 aprilie.
Postul Paştelui este asemănat adesea cu o
călătorie duhovnicească către Săptămâna
Patimilor şi Înviere. Este numit “Mare”
pentru că este cel mai lung şi cel mai
important dintre toate posturile. Postul
Mare este caracterizat prin renunţarea la
multe alimente, intensificarea rugăciu
nilor publice şi particulare, îmbunătăţire personală şi multă generozitate cu cei
aflaţi în nevoi. Este o perioadă de înnoire
duhovnicească, o perioadă a pocăinţei, a
curăţirii inimii şi minţii, de reîntoarcere
către poruncile Domnului şi către aproapele nostru.

Despre actualizarea
Registrului agricol
Potrivit prevederilor legislative, an de an, Registrul
agricol al comuneie ste actualizat. Cetățenii și firmele din comună au obligația să declare la Primărie, la
începutul anului sau cu ocazia achitării taxelor și impozitelor locale, următoarele: terenul aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinația de
locuință, construcțiile– anexe, mijloacele de transport
cu tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și
instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele
de animale existente la începutul fiecărui an, precum
și modificările intervenite în cursul anului precedent în
efectivul de animale pe care le dețin; modul de folosință
a terenului, suprafețele cultivate și necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv. Întrucât,
din motive independente de Primăria Pișchia, doasarele
tipizate ale Registrului agricol nu au sosit încă locuitorii
și firmele vor fi anunțate (la avizierul primăriei și prin
publicația Monitorul de Pișchia) asupra datei când respectivele dosare vor sosi și, implicit, când aceștia pot
veni la Primărie pentru declararea datelor necesare actualizării Registrului agricol. Relații suplimentare se pot
afla de la Biroul agricol din cadrul Primăriei Pișchia.

Lunga iarnă, cam zăludă
Primăvara o zogoańe;
Bâzâli înśep să iasă
Dân butori dă la fundoańe.
Ca şî ele d-amorşâce,
Baba o ieşât la soare;
Pringe caieru în furcă
Şî să vaită dă piśoare.

In cămară, pă o rudă,
Spândzură vo tri cârnaţ;
Mâţa, dup-atâta trudă,
Stă la soare în târnaţ.

Cloţa-ş perge-ntruna puii
Pân voreţ, că-i mână trap,
Şî purśeii, năsătuii,
S-or sculat cu noapcea-n cap.
Mama śerne pă copańe
Să frămânce colăşei;
Fierbe osu-ntr-o oloańe,
Cu păsulă, pă şporei.

In ştălog, soru-mea mică
Cu tărâţă umple troaca;
Moşu pufăńe dân lulă,
Aşceptând să fece vaca.

Tata sapă cu arşăú
In grăgină, pă supt pruńi,
Nana taie dă la loză
“Ochii” care nu îs buńi.
Treś-o uină pă “călare”
Şî ńe strîgă păstă poartă
Că-n fereşci la soba mare
O-nviat... o bâză moartă.

Să trezăşce satu, iară,
La vergeaţă şî lumină;
Mă tot suşcăi a tovară
Pă supt prunii dân grăgină.

Bucuros că-i gata cazna
Frigului păstă măsură,
Dzău că-m vińe s-o iau razna,
Pârcu, păstă arătură.
Bace-n uşă primăvara
Şî când muguri prind să iasă
Fiu’satului îş spuńe
C-o vinit cam rar p-acasă.
Baş dă aia le dă sfatu
Ălor dă-ş zăuită glia:
Să vigeţ mai ghes şî satu,
Că “la sat îi VEŞNIŞIA”.
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Cronica fotbalistică
Cu excepția divizionarei D,
AS Murani, echipele de fotbal
Inter Bencecu de Jos, United
Bencecu de Sus (ambele în
Liga a VI-a Promoție, seria a
II-a) vor începe returul la mijlocul lui martie. Clubul din
Murani, avându-l președinte
pe Cornel Brici a început
pregătirile pentru retur devreme cu multe meciuri amicale
dar și cu o reîmprospătare a
lotului. Au sosit la echipă următorii jucători: Sorin Udrea
(ex-Chișoda), Dorel Stoica
(ex-Universitatea Craiova), Șandru (Orțișoara), Mateescu (Giroc), Narița (ex-Giarmata), Mărăndescu (ex-Dumbrăvița), Radosav (Lugoj) Șchiopu (ex-Giarmata), Mura (Dumbrăvița), Kovacs și
Toma (Cerneteaz), Mariș și Mucsi (ex-Mașloc). De asemenea, echipa din Murani are o nouă bancă
tehnică: Adrian Șețu (antrenor principal) și Stelian Argatu (antrenor secund). Obiectivul pentru
returul diviziei D Timiș este clasarea între primele 10 echipe.
”Administrația locală susține echipele de fotbal din comuna noastră. Le dorim ca în partea a
doua a campionatelor în care activează succes și rezultate cât mai bune. Cu toții, jucători, antrenori, conducători ne reprezintă prin evoluțiile lor comunitatea în județ, și nu numai, fiind
într-un fel ”ambasadorii„ pe tărâm sportiv ai comunei noastre. Cât privește pe AS Murani,
aflată într-o ligă superioară în care sunt înscrise echipe ale unor orașe și comune mari timișene,
țin să apreciez implicarea deosebită a factorilor de decizie ai clubului în a face performanță”.
Primar, Ioan Sas

Curs de
asistenți
maternali
profesioniști
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Timiş (D.G.A.S.P.C.) va
organiza, în acest an, un nou
curs de formare a asistenţilor
maternali profesionişti. Asistentul maternal profesionist
este persoana fizică, atestată
în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o
desfăşoară la domiciliul său,
creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi
primeşte în plasament sau în
încredinţare. Persoanele interesate sunt aşteptate pentru
a depune o cerere de evaluare la Registratura de la sediul
D.G.A.S.P.C. Timiş, str. P-ţa
Regina Maria, nr. 3, Timişoara. Relații suplimentare se
pot afla la telefoanele 0256490281 sau 0256- 494030.
4

Târguri apicole
de primăvară
Crescătorii de albine din comuna noastră, dar și cetățenii, sunt invitați la
două târguri apicole ce se desfășoară
în luna martie. Astfel, în zilele de 7
și 8 martie, va avea loc la Ghiroda a
cincea ediție a Târgului apicol de primăvară ”Ghiroda- Timișoara 2015”. De
asemenea, în zilele de 21 și 22 martie
2015 va avea loc la Făget cea de-a
XII-a ediție a Sărbătorii apiculturii
bănățene. La ambele evenimente vor
fi prezenți cu standuri producători și
comercianți de echipamente și materiale pentru apicultură.

CĂSĂTORII

Mureșan Vistian- Andrei (Bencecu
de Sus) cu Radac Anamaria Violeta
(Vașcău, jud. Bihor) în 24.01.2015
Bughe Dorian- Radu (Pișchia)
cu Antal Izabela (Pișchia) în
31.01.2015
Maran Emil Gheorghe (Pișchia) cu
Boicu Dalia (Bencecu de Sus) în
14.02.2015
Le dorim “Casă de piatră!”

DECEDAŢI

Măsuri de prevenire
a incendiilor în gospodării
Una din cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor în
gospodării în această perioadă a anului este focul deschis. Pentru
a evita incidentele neplăcute, SVSU Pișchia recomandă evitarea
următoarele activități:
 distrugerea prin foc a resturilor menajere, furajere sau a
vegetației uscate din grădini și curți
 aprinderea deșeurilor pe timp de vânt
 utilizarea în locuințe sau anexe gospodărești a lumânărilor, făcliilor, lămpilor de iluminat sau de gătit cu petrol fără a se lua
măsuri de prevenire
 depozitarea cenușei cu jeratic nestins în apropierea magaziilor,
șurelor, furajelor
 folosirea de afumători improvizate în magazii sau poduri
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Georgescu Ion (48 de ani,
Murani, nr. 293)- născut
la 05.06.1966, decedat în
20.12.2014
Galeș Ștefan (72 de ani, Bencecu de Sus, nr.138) - născut
la 22.03.1942, decedat în
31.12.2014
Gal Pavel (57 de ani, Bencecu
de Sus, nr. 218)- născut
la 29.06.1957, decedat în
05.01.2015
Jivan Cornelia (75 de ani,
Murani, nr. 185)- născută
la 27.01.1939, decedată în
13.01.2015
Sfetcu Mihail (80 de ani,
Bencecu de Sus, nr. 265)- născut la 29.03.1934, decedat în
30.01.2015
Gavra Maria (83 de ani, Murani)- născută la 26.12.1931,
decedată în 12.02.2015
Dumnezeu să-i
odihnească în pace!

