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La final de an,

Doresc să le mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături şi m-au sprijinit, celor care mi-au acordat încredere şi celor cu care am colaborat în decursul anului.
Nu în ultimul rând, mulţumesc Consiliului Local pentru că a fost de acord cu tot
ceea ce mi-am dorit să realizez în acest an.
Să ne ajute Dumnezeu să fim cât mai buni, pentru a realiza împreună numai
lucruri bune.
Sărbători fericite şi un sincer „La mulţi ani”!
Al dvs,
Gabriel Idvorianu, primar
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Investiții și priorități, în 2013

rimăria şi Consiliul Local au
stabilit care vor fi principalele
investiţii din comună în anul care
vine. Lista, de această dată destul
de scurtă, a fost explicată de primarul Gabriel Idvorianu: „Noi ne-am
dori să facem cât mai multe, dar
va trebui să ne limităm pentru că
avem proiecte foarte mari în care
cofinanţarea din partea noastră este
foarte mare”, a spus primarul.
PROIECTUL 322, PRIORITAR
Lucrările mari din banii europeni
vor necesita eforturi mari din partea
bugetului local. Astfel, din proiectul
pe măsura 322 câştigat de Uivar,
finanţarea totală se ridică la 2,5
milioane de euro, o sumă foarte
mare pentru posibilităţile comunei.
De aceea, cota de finanţarea care

Concert de
colinde

Un spectacol de colinde vor da startul sărbătorilor din acest an,așa cum
se cuvine. Astfel, Parohia ortodoxă
din Uivar organizează sâmbătă, 22
decembrie, la Căminul Cultural din
Uivar, concertul de colinde intitulat
„Hristos de naşte, slăviţi-L!”. Invitată
de onoare va fi corala „Aliteia” a
Mitropoliei Banatului.

reparații ale trotuarelor, alimentarea cu apă în Pustiniş, Sânmartinu
Maghiar şi Răuţi, reprofilare a canalelor pentru ape pluviale, dotarea cu
centrală termică şi amenajarea curţii
şcolii din Uivar.
revine Uivarului este de numai 18%,
adică 450.000 euro. Chiar şi aşa,
suma depăşeşte cu mult bugetul local şi de aceea s-a apelat la Consiliul
Judeţean Timiş pentru a cofinanţare.
Proiectul cuprinde lucrările de
modernizarea a străzilor în Uivar,
Pustiniş şi Răuţi şi înfiinţarea unui
after-school.
ALTE LUCRĂRI
Pe lângă proiectul european, anul
viitor sunt planificate lucrări de

Dansuri la
Pustiniş

Un eveniment inedit de muzică și
dans va avea loc în Pustiniş, în data
de 26 decembrie, la Căminul Cultural din localitate. Formaţia de dansuri
„Orizont” din Pustiniş, sub coordonarea dl. învăţător Popa Virgil, va urca
pe scenă, în pași de dans, pentru a
le arătat tuturor talentul de care dau
dovadă membrii formației.

Investiţii finalizate
În ceea ce priveşte investiţiile
planificate pentru acest an, ele au
fost realizate în totalitate. În plus,
în ultima lună, Consiliul Local a
aprobat suplimentarea bugetului
de investiţii din surse proprii pentru
a fi realizate magaziile de lemne la
şcolile din Uivar, Răuţi şi Sânmartinu
Maghiar. De asemenea, au mai fost
necesari bani în plus faţă de ce era
preconizat, pentru repararea autobuzului pentru transportul şcolar.

Revelion la
Uivar

Noaptea dintre ani trebuie
petrecută cu voie bună, cu mâncare
tradițională și alături de oameni
deosebiți. Organizaţia femeilor din
Uivar organizează Revelionul 2013
la Căminul Cultural din Uivar.
Înscrierile se pot face la nr. tel
0763668474 (Radu Florina) sau
0736703367.

Se distribuie în Uivar, Pustiniş, Răuţi şi Sânmartinu Maghiar
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Fonduri pentru agricultură
Ministerul Agriculturii va lansa
în perioada 26 noiembrie 2012
– 18 ianuarie 2013 noi sesiuni
de depunere de proiecte pentru măsurile 121 ”Modernizarea
exploatațiilor agricole”, respectiv
123 ”Creșterea valorii adăugate a
produselor agricole și forestiere”
din cadrul Programului Național
de Dezvoltare Rurală. Măsura 123
asigură finanțarea construcțiilor,
a liniilor de
procesare, dar
și a mijloacelor
de transport
specializate necesare
aprovizionării sau desfacerii.
Măsura 121 oferă posibilitatea
finanțării construcției sau
modernizării de sere, înființării
plantațiilor pomicole sau viticole,
dezvoltării de sisteme de irigații,
achiziției de mijloace de transport specializate. Prioritari sunt
producătorii de fructe și legume,
care sunt încurajați să înființeze
centre de colectare și procesare.

Cele două măsuri permit realizarea de investiții pe întreg teritoriul României, atât în mediul
rural, cât și în mediul urban. Un
centru de colectare și procesare
a fructelor și legumelor finanțat
prin măsura 123 va putea fi astfel
amplasat în mediul rural, aproape
de exploatațiile agricole ale
producătorilor, sau în mediul urban, în apropiere de aglomerările
de consumatori.
Mai multe detalii pot fi obţinute
de la sediul Biroului Regional
Vest al Unității de Sprijin a Rețelei
Naționale de Dezvoltare Rurală
din Timișoara:
str. Andrei Șaguna, nr.3, bl. U5,
tel: 0256-232579; 0736 354 194;
fax: 0256-232578;
e-mail: usr.vest@rndr.ro
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Taxe neplătite, buget mic

riza economică şi-a spus cuvântul şi acest an. Bugetul
local înregistrează, la final de
2012, numeroase restanţe din
partea contribuabililor, situaţie
care împovărează primăria în
desfăşurarea normală a activităţii.
Pentru a vă oferi exemple concrete: doar 58,14% din impozitul
pe clădiri a fost încasat deoarece
numai 34,66% dintre persoanele
juridice au achitat acest impozit. În
ceea ce privește taxa pe mijloacele
de transport, ceasta a fost plătită în
proporție de 86% (99% persoane
fizice şi numai 34% persoane juridice).
TAXA DE SALUBRIZARE
Situaţia cea mai dificilă se
înregistrează la taxa de salubrizare.
De la înfiinţarea acesteia în 2009,
prin hotărârea Consiliului Local, au
existat persoane care de atunci și
până astăzi nu au achitat această
taxă, în timp ce mulți alţi cetăţeni au
fost plătitori fideli. Asta în timp ce
primăria, lună de lună, este obligată
să dea întreaga sumă societăţii de
salubritate. „Dacă noi nu am plăti,
nu s-ar ridica gunoiul, însă noi nu
avem mijloacele legale suficient
de puternice pentru a colecta taxa
de la cetăţeni. Deocamdată facem
apel la înţelegerea oamenilor, dar

mai devreme sau mai târziu vom fi
obligaţi să luăm măsuri drastice”, a
explicat primarul. O altă problemă
o reprezintă amenzile, pe care
contravenienţii rareori le plătesc.
ACTUALIZAREA IMPOZITELOR
În legătură cu creșterea taxelor şi
impozitelor locale cu 16%, anunţată
de Guvern, Primăria precizează că
până la apariţia hotărârii în Monitorul Oficial, nu se poate vorbi despre
această mărire, iar dacă aceasta va
fi publicată, va fi convocat Consiliul Local pentru transpunerea
în practică a acestei măsuri. „Dacă
vine de la Guvern, avem obligaţia
să creştem cu procentul specificat
de ei. Însă nu se pune problema
să creştem peste această limită,
deoarece aceasta ar afecta cetăţenii
comunei care au dificultăți în a
achita dările acum, darămite majorate”, ne-a asigurat primarul.
Taxele și impozitele locale sunt
o sursă de venit pentru bugetul
local, din acești bani se realizează
investițiile în comună.

Alimente de
la Uniunea
Europeană

Primăria a început distribuirea alimentelor de la Uniunea Europeană.
Vă reamintim că au dreptul persoanele cu handicap, beneficiarii de
ajutor social, pensionarii cu pensii
de până la 400 lei. Tabelele cu beneficiari sunt întocmite de către casa
de pensii, la cererea APIA, primăriei
revenindu-i obligaţia doar de a
împărţi ajutoarele confirm tabelului.
Au fost distribuite doar o parte din

alimente, uleiul şi făina urmând să
fie primite în perioada următoare.
Pe această cale, cei care au dreptul
la aceste ajutoare şi care sunt în
imposibilitatea de a se deplasa, sunt
rugaţi să sune la primărie sau să
anunţe prin intermediul unui vecin,
pentru ca primăria să le transporte
aceste bunuri la domiciliu.
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Zăpadă și drum național
blocat

rima zăpadă mai serioasă care
a căzut începând cu data de
7 decembrie, a cauzat pus în dificultate și comuna noastră. Problema cea mai mare a fost drumul
naţional DN59B de curățarea căruia
ar fi trebuit să se ocupe cei de la
Drumurile Naţionale. Cum nici un
utilaj nu a trecut pe acest drum
timp de mai multe zile, s-au format
nămeți şi mai multe maşini au rămas
blocate.
În aceste condiţii, Primăria a intervenit inclusiv pe drumul naţional,
pentru a nu fi pusă în pericol viaţa
acestor oameni, dar totodată
această intervenție a cauzat întârzieri la deszăpezirea drumurilor
comunale şi a străzilor interioare.
Nemulţumit de situație prefectul de
Timiş a venit personal la Uivar pentru a încerca să deblocheze situaţia.
„Vineri spre sâmbătă am muncit
toată noaptea pentru deblocarea
drumului naţional. În noaptea de
sâmbătă spre duminică, s-a intervenit cu utilajul primăriei pentru
a debloca autoturismele rămase

P

înzăpezite şi chiar autovehiculul
primăriei s-a răsturnat. Duminică,
deşi erau alegeri, eforturile s-au concentrat pe deszăpezire. A intervenit
şi viceprimarul cu un utilaj şi de asemenea dl. Vajda. Comuna este mare,
avem aproape 30 km de drumuri
comunale şi săteşti şi este foarte
greu să intervenim. Avem nevoie de
6-7 ore pentru a deszăpezi 30 km,
pe ambele sensuri”, a spus primarul.
Pe această cale, facem un apel către
toți cei care nu şi-au curăţat trotuarul din faţa proprietăţii să ia măsuri
și pe viitor, acest lucru să nu se mai
întâmple. Le readucem aminte
că Hotărârea Consiliului Local nr.
28/2009 prevede obligaţia proprietarilor de a îndepărta zăpada din
faţa proprietăţii până cel târziu la
ora 9.00 a fiecărei zi.

Utlilaje noi prin proiect
european

rimăria a depus în data de 21
decembrie proiectul pentru
achiziţionarea cu bani europeni de
utilaje necesare gospodăririi comunale. Proiectul, care prevede dotarea
primăriilor, a fost câştigat în cadrul
Grupului de Acţiune Locală „Banat Vest” care cuprinde mai multe
comune din zona de vest a judeţului
Timiş şi unde și Uivarul este membru. În noiembrie s-a
anunţat câştigarea
proiectului, termenul
fiind foarte strâns
pentru
depunerea

documentaţiei de
finanţare. „Am fost
într-o cursă contra
timp, dar am reuşit
să depunemtoate actele. Noi am
cerut bani pentru achiziţionarea
unui tractor dotat cu utilaje pentru curăţarea zăpezii şi a unui
tocător pentru curăţarea marginilor drumurilor. Valoarea totală
alocată comuni noastre este de
50.000 de euro”, a explicat primarul. GAL “Banat-Vest” este format
din oraşul Jimbolia şi 10 comune
învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea,
Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare,
Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar.

Program de
sărbători

În perioada sărbătorilor, primăria
va fi deschisă numai în zilele
de 27 şi 28 decembrie şi va fi
redeschisă în data de 3 ianuarie.
Taxele şi impozitele nu se mai
încasează, ziua de 21 fiind termenul limită până la care Primăria
trebuie să predea banii Trezoreriei. „Pentru orice problemă care
intervine în aceste zile, cetăţenii
mă pot apela cu încredere la
telefon”, a spus primarul.

In memoriam
Emil Şain

Scriitorul Emil Şain (1937-2012) a
încetat din viaţă la vârsta de 75 de
ani, în luna decembrie a acestui
an. Cunoscut ca umorist şi poet,
Emil Şain s-a născut în 1937 în
localitatea
Pustiniş,
comuna
Uivar. Dintre cărţile
publicate
de scriitor
amintim:
“Zâmbete
sponsorizate”
(1991),
“Tumbe prin copilărie” (1996),
“Desculţ printre cactuşi” (2000),
“Concert la două căciuli” (2003),
“Olimpiada flaşnetarilor” (2005),
“Baladă pentru o inimă fugară”
(2009) ş.a.
Emil Şain s-a remarcat şi prin
numeroasele scenarii concepute
pentru emisiunile de divertisment difuzate de Radiodifuziunea
Română. Trecerea sa în lumea
gravă a umbrelor ne va lipsi de
umorul său şăgalnic.
Dumnezeu să-l odihnească!
www.primariauivar.ro
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“Hristos
se naște,
slăviţi-L!”
Iubiți creștini,
Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, a fost, este şi va
fi mereu un prilej de bucurie, atât
pentru cei mici, cât şi pentru cei
mari deopotrivă! Noaptea Sfântă în
care “Fecioara Maria/Naște pe Mesia!” este noaptea în care începe ziua
fără de apus; este noaptea în care
Cerul se logodește cu Pământul,
iar cântecul îngerilor se unește cu
vocile micilor colindători care ne
aduc în case şi în suflete vestea
cea bună. Bradul de Crăciun, care
rămâne verde, simbolizează pe Fiul
lui Dumnezeu Cel veșnic, de la Care
dobândim şi noi viaţa cea veșnică:
“Căci aşa de mult a iubit Dumnezeu
lumea încât pe Fiul Său ni l-a dat, ca
tot cel ce crede Întrînsul să nu piară,
ci să aibă Viaţă veşnică. Sub brad,
bătrânul Moş Crăciun aduce daruri

pentru toţi, dar mai ales pentru
copiii care poartă pe chipurile lor
gingaşe nevinovăţia Pruncului Iisus.
În acest fel,ne aducem aminte de
darurile pe care le-a adus Hristos
Domnul, la venirea Sa în lume. Acest
Praznic măreţ ne reaminteşte, an de
an, că Dumnezeu s-a făcut Om pentru noi, să vegheze asupra oamenilor, asupra lumii întregi şi să ne
dea tuturor înţelepciunea şi puterea
de a ne apăra de rele şi de a face să
domnească peste tot dragostea, pacea şi bunăvoirea. Să-L întâmpinăm
pe Iisus Hristos cu păstorii şi cu
îngerii, aducându-I ca dar viaţa
noastră împodobită cu virtuţi
morale şi inima noastră curată ca
albul zăpezii. Să-L rugăm să reverse
asupra noastră Harul Său sfinţitor
pentru ca să dobândim cununa
neveştejită a mântuirii. Să cântăm
cu evlavie străvechile colinde, care
sunt o bogată hrană sufletească şi
un prilej de vieţuire adevărată în
duhul Legii strămoşeşti. Trăind după
Legea Evangheliei, ne dovedim
adevăraţi creştini, care înţelegem că

Dumnezeu S-a pogorât pe pământ, ca să
ne ridice pe noi la
ceruri, înţelegem
că în noaptea
de Crăciun S-a
născut Iubirea
pe pământ.
Fie ca Dulcele
Mântuitor să vă
dăruiască tuturor bucuria prezenţei
Sale, cadoul binecuvântărilor Sale,
să vă aducă împlinirea tuturor
dorinţelor de folos şi de mântuire şi
un An Nou cu sănătate şi cu împliniri frumoase, în viaţă şi în casă.
Amin!
preot paroh
Călin - Tiberiu Nicolae Iftimie
parohia ortodoxă UIvar

L

e doresc tuturor creștinilor şi în mod deosebit
celor care aparţin bisericii catolice şi celor pe
care îi păstoresc. Le doresc bucurie, pace, sănătate,
Lumina lui Cristos să lumineze şi să risipească întunericul din inimile credincioşilor. Să caute rezolvarea
problemelor în mod deosebit la Iisus, prin spovadă
şi împărtășanie, prin împăcarea cu Dumnezeu, cu ei
înşişi şi cu cei din jur, să poată să transmită pacea şi
altora. Sărbători fericite şi binecuvântate de Dumnezeu, plinătatea harurilor pe care Dumnezeu le
revarsă în sufletele curate!

preot paroh,
Mircea Ioan Romocea
parohia greco-catolică Uivar

CĂSĂTORII (nov.-dec.)
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Casă de piatră!

Primăria şi Consiliul
Local Uivar vă urează
Crăciun fericit şi
La mulţi ani!
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Decese †

D (74 ani) - 24.09
Dumnezeu s-o odihnească în
pace

