
Editorial

Şcoala este 
pentru noi în 
centrul atenţiei. 
Primăria şi 
Consiliul Lo-
cal au făcut 
eforturi foarte mari, cu investiţii 
costisitoare, pentru a avea cele mai 
bune condiţii posibile pentru copiii 
din comună. Avem, de asemenea, 
cadre didactice calificate care vor 
să-şi facă meseria cu demnitate. 
Şcoala şi autorităţile îşi asumă 
obiectivul ca pe viitor să creştem 
tot mai mult nivelul de educaţie al 
copiilor. Pe scurt, la Uivar trebuie 
să se facă şcoală la modul cel 
mai serios şi asta să se vadă în 
rezultatele obţinute. Ceea ce noi 
nu putem face este să asigurăm 
educarea copiilor când nu sunt 
în timpul programului şcolar. Aşa 
că facem un apel la părinţi să ia 
foarte în serios supravegherea 
copiilor în perioada cât sunt acasă, 
să se asigure că îşi fac temele la 
timp, că citesc lecturile obligatorii 
sau opţionale, că îşi îmbogăţesc 
cultura generală. Numai aşa putem 
fi siguri că aceşti copii vor avea 
parte de o educaţie permanentă 
şi vor fi pregătiţi pentru ceea ce îi 
aşteaptă când vor fi adulţi. Trebuie 
să recunoaştem că generaţiile 
noastre sunt depăşite de ceea ce se 
întâmplă: au calculatoare, internet, 
tehnologie, mii de posibilităţi pe 
care noi nu le aveam. Ceea ce nu 
au şi noi, cei din generaţiile mai 
vechi le putem oferi, este pregătirea 
morală şi sufletească ce o vor purta 
cu ei toată viaţa. Aşa că trebuie să 
fim foarte atenţi şi să ne implicăm 
cu toţii pentru a asigura o educaţie 
de calitate copiilor comunei. 

Gabriel Idvorianu, primar

Şcoala Uivar păşeşte cu 
dreptul în noul al şcolar 

Anul şcolar 2013-2014 a debutat 
cu dreptul în comuna Uivar, 

unde investiţiile consistente din 
ultimii ani au început să dea roade. 
Condiţii bune şi foarte bune, 
dotări, construcţii noi, toate ace-
stea contribuie la o organizare a 
învăţământului cum n-a mai existat 
niciodată în comuna noastră.  La 
început de an şcolar, vă prezentăm 
o scurtă radiografie a situaţiei 
învăţământului. 

CEREMONIE CU INVITAŢI
Deschiderea anului şcolar a fost 
marcată de o ceremonie la care a 
participat preotul ortodox, şeful de 
post, directorul şcolii, primarul şi 
aleşi locali, dar şi numeroşi părinţi. 
Invitat special a fost inspectorul 
de zonă care a ales să participe la 
deschidere tocmai la Uivar. In-
spectoarea şcolară răspunde de 10 
comune din zona noastră a par-
ticipat la deschidere şi s-a arătat 
foarte impresionată de condiţiile din 
şcolile comunei noastre, despre care 
spune că sunt cele mai bune din 
toată zona. În faţa părinţilor, dascăli 
şi autorităţi s-au angajat să facă tot 
posibilul pentru ca acest an să fie 
unul cu rezultate excelente.

CORP NOU LA ŞCOALA UIVAR
Noul an şcolar aduce cu sine şi 
punerea în funcţiune a uneia din 
cele mai mari investiţii realizată 
până acum: corpul nou al şcolii din 
Uivar. Construit pe două nivele, cu 
cinci clase noi, cancelarie şi grupuri 
sanitare, cu mobilier nou, aduce 
un binevenit suflu proaspăt şcolii 
din Uivar care ducea mare lipsă 
de spaţiu. „Este o investiţie foarte 
mare care extinde capacitatea şcolii 

noastre. Lucrările au fost finanţate 
de Ministerul Educaţiei cu sprijinul 
Băncii Mondiale”, spune primarul 
Gabriel Idvorianu. Clasele vechi s-au 
reconfigurat şi clasele noi s-au ocu-
pat imediat, iar elevii nu mai sunt 
înghesuiţi. „Pentru că acum clădirea 
este mult mai mare, centrala veche 
nu mai făcea faţă, aşa că a trebuit 
achiziţionată o centrală termică 
suficient de mare încât să facă faţă şi 
la aripa nouă”, mai spune el.
(continuarea în pagina 2)
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Şcoala Uivar păşeşte cu dreptul 
în noul al şcolar 

(continuare din pagina 1)

CONDIŢII MODERNE LA UIVAR
Pe timp de vară, s-a făcut igienizarea 
şi s-a zugrăvit toată clădirea, pentru 
a fi în ton cu şcoala veche, iar acum 
mai lipseşte curtea interioară, ce 

trebuie amenajată. De asemenea, se 
ia în calcul extinderea spaţiului de 
joacă şi construirea unui teren de 
sport în spatele şcolii, pe un teren ce 
aparţine de şcoală şi este neutilizat.

ŞCOLI  MODERNE LA SATE
La Sânmartinu Maghiar şi Pustiniş 
nu au fost probleme foarte mari. 
Aici şcolile au fost reparate în ultimii 
ani şi se sunt în condiţii bune. Cât 
despre şcoala de la Răuţi, care are 

o vechime de 6 ani, nu se pune 
încă problema de renovări majore, 
întrucât ea este ca nouă. 

Directorul Manfred Kramer, ne-a 
explicat că toate unităţile şcolare – 8 
la număr - sunt în stare foarte bună, 
au primit fără probleme autorizaţie 
de funcţionare întrucât au grupuri 
sanitare noi şi apă curentă, centrale 
termice şi încălzire asigurată. 

Mici probleme mai există, dar 
conducerea primăriei asigură că 
se iau măsuri. „La grădiniţa Uivar 
au fost probleme cu încălzirea aşa 
că se intervine rapid pentru a nu 
afecta cursurile pe timp de frig”, 

spune primarul. „La începutul anului 
viitor trebuie zugrăvită”, adaugă el. 
De asemenea, ar mai fi nevoie de o 
magazie de lemne atât la şcoala din 
Uivar cât şi la cea din Pustiniş.

NUMĂRUL ELEVILOR, ÎN 
CREŞTERE
Vestea bună este că numărul el-
evilor este în creştere. „Anul acesta 
avem 326 de şcolari şi preşcolari, 
faţă de 306 câţi au fost anul trecut”, 
spune directorul. Explicaţia? „Sunt 
copii care s-au întors cu părinţii din 
străinătate, unde lucrurile nu mai 
merg aşa de bine. Au fost înscrişi la 
noi şi s-au integrat fără probleme, 
întrucât vorbesc limba română 
foarte bine. În plus, ştiu deja şi limba 
ţării din care vin: Italia, Spania, 
Franţa”, mai spune directorul.

OBIECTIVE 2013-2013
Obiectivul pentru nou an este să 
se pună mai mult accent pe latura 
sportivă, care ajută foarte mult la 
dezvoltarea echilibrată a copiilor. 
Apoi, sunt multe proiecte ce se vor 
desfăşura cu Consiliul Judeţean 
Timiş şi cu finanţare extrabugetară 
şi trebuie să le valorificăm la maxim. 
Ne dorim să introducem internet la 
şcoala din Răuţi, singura care nu are. 
În rest, sunt toate condiţiile pentru 
a face carte. Avem cadre didactice 
calificate, transport şcolar asigurat 

cu microbuzele noastre.

PACT CU PĂRINŢII ŞI ELEVII
Şi pentru că implicare părinţilor 
este foarte importantă, directorul 
a venit cu o idee nouă. A încheiat 
un parteneriat cu părinţii şi elevii, 
care prevede drepturile şi obligaţiile 
fiecărei părţi, care a fost foarte bine 
primit şi semnat de toată lumea. 

ŞCOALA SOCIALĂ
Nu a fost uitată nici latura socială a 
învăţământului şi de aceea s-au luat 
măsuri pentru a se distribui rechizite 
şcolare pentru cei mai nevoiaşi şi 
manuale gratuite către toţi elevii. De 
asemenea se acordă burse sociale 
în funcţie de venitul pe membru de 
familie.  
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Investiţii care dau roade 
Pe perioada verii şi începutul de 

toamnă, administraţia locală 
a desfăşurat ample investiţii în 
infrastructura comunei şi s-a ocupat 
pas cu pas ca acestea să fie făcute 
în timp util şi ca banul public să fie 
cheltuit chibzuit şi cu folos. 

„Am avut un an bun. Am fost ajutaţi 
de Consiliul Judeţean Timiş, atât la 
lucrările de investiţii cât şi la banii 
primiţi de la Ministerul Dezvoltării 
prin care am reuşit să achităm o 
parte din datoriile la proiectul de 
alimentare cu apă. Pe această cale 
vreau să mulţumesc conducerii 
Consiliului Judeţean care ne-a fost 
alături. Sper ca în continuare să 
avem parte de ajutorul lor pentru 
ceea ce ne dorim să realizăm în 
comuna Uivar”, a declarat primarul 
Idvorianu.

Vă prezentăm, pe scurt, cele mai 
importante investiţii realizate sau în 
curs de derulare.

ALIMENTAREA CU APĂ
Procentul de realizare pe trei 
localităţi a ajuns la 95%, aşa că se 
apropie de final. În curând se va face 
recepţia lucrărilor şi se va da drumul 
la apă. Urmează să fie stabilite 
modalităţile prin care se vor face 
branșamentele individuale la reţea. 

PROIECTUL 3.2.2.
A început licitaţia pentru proiectul 
integrat pe măsura 3.2.2., cu fonduri 
europene, în care vor fi asfaltate 
străzile din Răuţi şi Pustiniş, se va 
construi un afterschool la Uivar şi se 
vor achiziţiona costume populare. 

CIMITIRUL DIN UIVAR
Lucrările la capela cimitirului din 
Uivar sunt pe ultima sută de metri. 
Şi zidul cimitirului a fost reparat şi 
odată cu acesta, intrarea în localitate 
a căpătat o altă faţă, întrucât până 
acum cimitirul neîngrijit dădea un 
aspect complet dezolant. 

CIMITIRUL DE LA PUSTINIŞ
Începe defrişarea pomilor din jurul 
cimitirului de la intrarea în localitate 
şi împrejmuirea acestuia. 

MAGAZIA DE LA PRIMĂRIE
Este în lucru construcţia unei maga-
zii în curtea Primăriei ce va fi folosită 
pentru adăpostirea utilajelor şi a 
lemnelor de iarnă.

CĂMINULUI CULTURAL DE LA 
RĂUŢI 
Renovarea clădirii s-a făcut atât pe 
interior cât şi pe exterior. În plus, a 
fost construită o platformă betonată 
şi o scenă. 

DRUMURI
La Sânmartinu Maghiar încep 
reparaţiile la drumul comunal, pe o 
distanţă de circa 1 km. Se va aplica 
un strat de piatră şi unul de trata-
ment. De asemenea, pe drumul 
comunal Uivar - Răuţi se va turna 
un strat de tratament bituminos şi, 
bineînţeles, vor fi reparate gropile. 

TROTUARE
În limita fondurilor, s-a continuat 
programul de refacere a trotuare-
lor. Astfel, în Uivar au fost betonaţi 
1.000 de metri de trotuar şi sunt în 
execuţie 750 metri de trotuar cu 
pavele. Programul va continua şi 
anul viitor, obiectivul fiind refacerea 
integrală a trotuarelor. 

DOTARE CU UTILAJE
La finalul lunii septembrie a fost 
aprobată finanţarea pentru proiect-
ul de achiziţionare a utilajelor 
necesare lucrărilor de gospodărire 
a comunei. Este vorba despre un 
tractor performant, o lamă pen-
tru zăpada şi un tocător pentru 
curăţarea marginilor drumurilor. Cu 
ajutorul acestor utilaje, Primăria va 
putea să întreţină drumurile in-
diferent de anotimp şi să efectueze 
diferite alte lucrări.

www.primariauivar.ro
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Parc fotovoltaic 
la Răuţi
Consiliul Local a avizat favorabil 
construcţia primului parc fotovol-
taic de pe raza comunei noastre, 
la Răuţi. Parcul va avea o putere 
instalată mai mică de 3MW şi va fi 
conectat la reţeaua naţională de 
electricitate. Investiţia este mai mult 
decât binevenită întrucât va aduce 
taxe şi impozite la bugetul local. 

Biblioteca 
„Emil Şain”
În şedinţa din 10 septembrie, con-
silierii locali au aprobat ca biblioteca 
din Uivar să poarte numele „Emil 
Şain”, în memoria scriitorului origi-
nar din Pustiniş. Biblioteca are peste 
4.000 de volume, iar acum că are o 
nouă identitate se doreşte consti-
tuirea unei colecţii care să cuprindă 
toate operele lui Emil Şain.

Rectificare de buget
Odată cu rectificarea bugetară la 
nivel naţional şi judeţean, Consiliul 
Judeţean Timiş a alocat primăriei 
Uivar suma de 264.000 lei. În şedinţa 
din 10 septembrie, Consilierii locali 
au decis să distribuie aceşti bani 
către investiţii în infrastructura 
comunei.

Închirierea 
căminelor culturale
Primăria închiriază căminele cul-
turale pentru desfăşurarea de eveni-
mente, cu următoarele tarife:

UIVAR
• căminul cultural:1000 lei/eveni-

ment + 500 lei garanţie; 
• sala mică: 100 lei/ev. + 

100 lei garanţie
PUSTINIŞ, RĂUŢI 

• căminul cultural: 600 lei/eveniment 
+ 500 lei garanţie; 

• sala mică: 600lei/eveniment 

+ 100 lei garanţie
SÂNMARTINU MAGHIAR 

• căminul cultural: 300 lei/eveniment 
+ 500 lei garanţie

Închirierea veselei se taxează cu 
3lei/tacâm. Atât la predare cât şi la 
primire se face un proces verbal, iar 
în cazul în care există stricăciuni, 
valoarea acestora se reţine din 
garanţie.

Pentru pomenile organizate la 
căminele culturale, taxa se reduce 
cu 50%. Spectacolele de divertis-
ment mai scurte de 4 ore se taxează 
cu 75 lei. 

Pentru mese şi bănci închiriate 
pentru evenimente desfăşurate în 
altă parte decât la cămine, taxa este 
de 10 lei pentru o masă şi 2 scaune, 
timp de 24 de ore. 

Închirierea sălii de 
sport
Sala de sport din Uivar se poate 
închiria, la cerere, contra unei taxe 
de 2.500 lei şi o garanţie de 1.000 
de lei. La acestea se adaugă costul 
energiei electrice utilizate. 

Nu cosiţi iarba din 
faţa casei? Plătiţi
Conform hotărârii Consiliului Local 
HCL 12/2013, pentru proprietarii 
care nu îşi cosesc iarba din faţa 
propriilor imobile, lucrarea se va re-
aliza, contra cost, de către lucrătorii 
primăriei. Taxa stabilită este de 0,5 
lei/mp/coasă şi se efectuează de trei 
ori pe an. 

Decolmatarea 
şanţurilor
Pentru că a început sezonul ploilor, 
cetăţenii sunt rugaţi să ia măsuri şi 
să îşi cureţe şi decolmateze rigolele 

din faţa caselor şi să ia măsuri pen-
tru ca apele pluviale să se poată
scurge, pentru a nu mai avea 
neplăceri.

Animale domestice 
pe domeniul public
Primăria reaminteşte tuturor
cetăţenilor că este
interzisă lăsarea liberă a
animalelor domestice (găini,
gâşte, raţe etc.) pe domeniul
public. Cei care nu respectă
această regulă vor fi amendaţi.
De asemenea, proprietarii de câini 
sunt rugaţi să îi ţină în propria curte 
şi să nu le dea drumul pe străzi, pen-
tru că altel riscă să fie consideraţi 
câini vagabonzi şi ridicaţi.
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Oszlanczi Iosif

Dumnezeu să-l odihnească în pace
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CĂSĂTORII  
Dobreanu Dan cu 
Dumitraşcu Mihaela
Anghel Gheorghe Mădălin Cosmin 

cu Florian Corina Anişoara
Pleşca Valentin cu 
Perva Daniela Corina

Paul Silvian Marian cu 
Mare Simina Alexandra

Pătraş Adrian Nicolae cu 
Moiş Noemi Ruxandra

Federiga Vlad Augustin cu 
Vajda Monica

Buzatu Alexandru cu 
Pop Claudia

Marton Viorel cu 
Pap Ilona

Buftea Ştefan cu 
Filip Mărioara Viorica

Buhnici Iulian cu 
Cojocneanu Diana Petronela

Casă de piatră!

Pe scurt


