
Editorial
Speranţe de 
mai bine
Dragi locui-
tori din Uivar, 
Pustiniş, Răuţi 
şi Sânmartinu 
Maghiar,

Începutul acestui an ne arată că va 
veni o perioadă mai bună pentru 
comuna noastră. Echipa noastră 
este optimistă, însă în acelaşi timp 
suntem conştienţi că se aşteaptă 
foarte mult de la noi. Avem 
speranţa că vom avea şi buget 
în scurt timp, care să ne asigure 
realizarea lucrărilor pe care ni le-
am propus. Din discuţiile pe care 
le-am avut cu factorii de decizie de 
la nivel judeţean, avem promisiuni 
pentru finanţare, pentru con-
tinuarea lucrărilor de amenajare a 
trotuarelor, pentru achiziţionarea 
centralei termice de la şcoala din 
Uivar şi amenajarea curţii interio-
are. Ne dorim repararea căminului 
de la Răuţi, unde au apărut prob-
leme din cauza igrasiei. Vom şine 
cont şi de Sânmartinu Maghiar, în 
timp ce Pustinişul şi Răuţi vor ben-
eficia de începerea lucrărilor de as-
faltare. O parte din suma datorată 
pentru lucrarea de alimentare cu 
apă (aproximativ 54.000 lei noi) şi 
ne dorim construirea unei capele la 
Uivar, repararea gardului de la cim-
itir. Acestea sunt doar o parte din 
proiectele noastre. Le vom lua pas 
cu pas şi sperăm să avem sprijinul 
dumneavoastră în continuare. Nu 
în ultimul rând, pentru că începutul 
primăverii ne aduce cu inima mai 
aproape de doamne şi domnişoare, 
le urez din suflet multă fericire!

Al dvs,
Gabriel Idvorianu, 

primar

Noua lege a păşunatului a schim-
bat din temelii modul în care sun 
exploatate păşunile comunale şi a 
scos tot mai mult administraţia din 
treburile fermierilor. Nici la Uivar 
situaţia existentă nu mai putea 
continua, aşa că Primăria a decis 
să scoată păşunea în concesiune 
pentru a se alinia reglementărilor 
naţionale. Conform noii legislaţii, 
singura modalitate de a concesiona 
păşunea va fi către asociaţiile de 
crescători, aşa că persoanele fizice 
nu vor mai putea lua teren în mod 
individual, ci numai prin intermediul 
unei asociaţii.

Dacă iniţial crescătorii de animale au 
fost supăraţi, acum s-au obişnuit cu 
gândul că numai în formă asociată 
mai pot continua şi au început să 

se organizeze într-o Asociaţie de 
crescători din Uivar. În acest mo-
ment se fac demersurile pentru 
constituirea acestei asociaţii. 

„Ar fi bine ca toţi crescătorii să 
fie înscrişi în această asociaţie. Ei 
trebuie să îşi asume acest lucru, 
pentru că noi nu mai putem im-
plica. Dacă vor să funcţioneze bine, 
trebuie să se înţeleagă unii cu alţii, 
să fie activi, să îşi promoveze in-
teresul comun, nu doar pe al lor 
personal, altfel nu vor avea decât de 
pierdut” spune primarul Gabriel Id-
vorianu. El a făcut un apel către toţi 
crescătorii de animale să ia legătura 
fie cu el, fie cu viceprimarul, pentru 
a intermedia înscrierile în Asociaţia 
crescătorilor de animale din Uivar. 
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Se înfiinţează Asociaţia 
crescătorilor de animale din 

Uivar
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Cu ocazia zilei de 
8 martie, Primăria şi 
Consiliul Local Uivar 

urează tuturor doamne-
lor și domnișoarelor din 

comună un călduros 
La mulți ani!



Creşterea taxelor şi impozitelor a 
creat multe discuţii, însă în final, 

pentru comuna noastră, măsura nu 
a putut a fi evitată. Consiliul Local 
a fost nevoit să mărească taxele şi 
impozitele pe anul 2013 cu 16,05%. 
Măsura era necesară pentru a asigu-
ra corelarea cu prevederile Codului 
Fiscal, care spune că la fiecare trei 
ani, autorităţile locale trebuie să 
actualizeze nivelul taxelor şi impoz-
itelor cu rata inflaţiei. La rândul său, 
Guvernul a calculat rata inflaţiei pe 
trei ani şi a dat un ordin prin care 
obligă autorităţile să le crească cu 
16,05%. 

Iniţial, a existat posibilitatea ca 
autorităţile să decidă singure dacă 
măresc sau nu, dar apoi s-au dat 
noi hotărâri de Guvern, prin care 
primăriile cu arierate (datorii mai 
mari de 90 de zile), să fie obligate 
să mărească taxele şi impozitele. 
”Noi avem o datorie de aproxima-
tiv 900.000 lei la alimentarea cu 
apă a localităților Răuți, Pustiniș 
și Sânmartinu Maghiar, dar noi 
nu o considerăm arierat pentru 
că lucrările se execută din fonduri 
guvernamentale. Din punctul nostru 
de vedere este o datorie a Guvernu-
lui, însă pentru că noi ne-am asu-
mat contractul, apare ca o datorie 
a noastră. Deși noi am solicitat să 
se facă plata, Guvernul a alocat 
fonduri doar pentru primăriile cu 
arierate. Pe de-o parte a trebuit să 
declarăm arierate pentru a putea 
primi fondurile, dar pe de altă parte, 
nu ne-am mai putut încadra la 

categoria primăriilor care au dreptul 
să nu mărească taxele”, a explicat 
primarul.

În final, la Uivar s-a decis majorarea 
impozitelor pe clădiri şi pe terenuri, 
rămânând neschimbate taxele pe 
mijloace de transport, taxele locale, 
taxele de închiriere şi concesion-
are. Un calcul simplu arată că la 
o gospodărie medie, comparativ 
cu anul trecut, se plăteşte cu doar 
14-15 lei în plus , adică o sumă 
nesemnificativă.

„Sigur că sunt nemulțumit de ma-
jorarea taxelor și impozitelor locale 
întrucât vom fi cei mai afectați. 
Nivelul de încasare pe anul 2012 
se ridică abia la 60%, așa că prin 
această majorare, probabil că va 
scădea. Chiar dacă nu mi-a convenit 
nici mie și nici Consiliului Local, sunt 
obligat să respect această politică, 
da sunt nemulțumit pentru că 
această majorare a fost aruncată în 
cârca autorităţilor locale. Se puntea 
impune obligativitatea majorării 
taxelor şi impozitelor locale cu 
16,05% şi pentru a nu se mai inter-
veni cu alte ordonanţe de guvern  
care să arunce responsabilitatea în 
cârca primăriilor.
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Emil Şain, 
cinstit în comuna 
natală
La solicitarea rudelor scriitorului 
Emil Șain, Consiliul Local a hotărât 
să cinstească memoria fiului 
satului şi să atribuie căminului 
cultural din satul Pustiniș nu-
mele acestuia. „Este unul dintre 
oamenii care s-a născut printre 
noi şi a adus faimă comunei . Era 
un minim gest pe care trebuia 
să îl facem”, a spus primarul. Emil 
Şain s-a născut în satul Pustiniş în 
anul 1937 şi s-a stins din viaţă în 
decembrie 2012. 

Dosare APIA
În data de 1 martie 2013 a în-
ceput depunerea dosarelor pen-
tru subvențiile pentru agricultori 
de la Uniunea Europeană. Ca o 
noutate, începând cu anul acesta 
se declară toate suprafețele, chiar 
și cele mai mici de 3.000 de metri 
pătrați, chiar dacă ele nu sunt 
eligibile pentru sprijin. 

Înlocuirea 
staţiilor de 
autobuz
Veste bună pentru cei care merg 
cu autobuzul! Primăria doreşte 
să înlocuiască staţiile de auto-
buz din comună, a căror stare în 
ultima vreme a ajuns deplorabilă. 
Documentaţia fiind realizată, 
urmează ca în perioada imediat 
următoare să înceapă lucrările 
propriu-zise.  

Ajutoarele UE
Primăria anunţă că ajutoarele 
alimentare de la Uniunea 
Europeană s-au distribuit în 
proporţie de 95%, iar cei care nu 
le-au ridicat, sunt rugaţi să o facă. 
În ceea ce priveşte uleiul şi făina 
nu se ştie când (sau dacă) vor fi 
primite. 

Despre taxe şi impozite

COLECTAREA GUNOIULUI
O mare problemă o constituie 
colectarea gunoiului menajer. 
Odată cu închiderea gropii de 
gunoi de la Buziaş, costurile cu de-
pozitarea deşeurilor la Ghizela au 
crescut, iar firma care le transportă 
gunoiul solicită acum creşterea 
preţului. “Probabil vom fi nevoiţi 

să majorăm taxa pe gunoi”, 
spune primarul. “Sunt familii care 
din 2009, nu au achitat niciodată, 
dar sunt şi foarte buni platnici. 
Vom fi nevoiţi ca în scurt timp să 
oprim ridicarea gunoiului de la cei 
cu datorii mari” a mai spus el. De 
asemenea, firmele vor fi nevoite să 
încheie contracte separate.
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Obiectiv: o comună mai frumoasă

Hotărârea nr.28/2009 privind 
constatarea şi sancționarea 

contravențiilor pe teritoriul comu-
nei Uivar

PERSOANE JURIDICE
Art. 2 
Lit. h) Neefectuarea şi nemenţinerea 
curăţeniei trotuarelor, a părţii 
carosabile a străzii sau a drumului, 
a locurilor de parcare pe care le 
folosesc;
k) Împrejmuirea şi ocuparea dome-
niului public fără autorizare;
l) Nefinalizarea construcţiilor 
începute pe baza autorizaţiilor 
eliberate de primar, în condiţii şi 
termene. Neefectuarea curăţeniei 
în jurul şantierelor de construcţie şi 
reparaţii;
n) Nesalubrizarea în aceeaşi zi a 
suprafeţei carosabilului sau trotu-
arului unde se execută lucrări de 
construcţii, reparaţii sau intervenţii 
la reţeaua tehnico-edilitară;

PERSOANE FIZICE
Art. 3
b) Necurățarea fațadelor locuințelor 
şi a altor construcții amplasate 
la frontul străzii , tencuirea şi 
zugrăvirea periodică a acestora , 
potrivit măsurilor stabilite de con-
siliile locale ;
f ) Nemenținerea curăţeniei pe tro-
tuare , pe partea carosabilă a străzii 
sau a drumului , pe porțiunea din 

dreptul gospodăriei şi a locurilor de 
parcare pe care le folosesc ;
h) Nesosirea ierbii, a gazonului din 
spaţiile verzi aferente sau limitrofe 
imobilului, curții, grădinii;
m)  Necurățarea vehiculelor / auto-
vehiculelor la intrarea acestora pe 
drumurile publice
Art. 5 
b) Efectuarea tăierilor de corecții, 
schimbarea destinației zonelor verzi, 
defrișări, scoaterea din rădăcini a 
arborilor, arbuștilor, puieților sau 
a lăstarilor, de pe domeniul pub-
lic fără aprobare scrisă din partea 
Primăriei comunei Uivar;
Art. 6
c) Arderea deșeurilor vegetale, 
menajere sau de altă natură în curţi , 
intravilane sau pe domeniul public;
Art. 7
a)  Neîntreţinerea permanentă a 
curăţeniei şanţurilor de scurgere a 
apelor pluviale, a podețelor şi tu-
burilor de beton aferente pe întrea-
ga lungime aferentă proprietăţii în 
vederea inundațiilor ori a stagnării 
apelor ;
Art. 8
b) Accesul liber pe domeniul public 
al păsărilor şi animalelor de orice fel;
Art. 11
k). Folosirea hidranților publici în 
alte scopuri decât cele legate de 
incendiu;

Câteva dintre cele mai 
importante obligaţii

Foto-exemple
Spaţiu din faţa casei neîngrijit

Utilajele agricole parcate pe dome-
niul public.

Case care se dărâmă, nereparate de 
proprietari.

Venirea primăverii readuce pe 
tapet problema curăţeniei în co-

muna Uivar. Fie că este vorba despre 
praf, de dezordine sau de buruieni 
care cresc în voie pe domeniul 
public, toată lumea este de acord că 
trebuie o schimbare în bine. 

Un suflu nou vine din Primărie, unde 
echipa tânără aflată cum la con-
ducere, are şi ambiţia şi determinar-
ea să mute munţii. Viceprimarul Lu-

cian Zăgan spune că Uivarul trebuie 
să ajungă la standarde europene şi 
că are de gând să ducă o campanie 
puternică pentru ca acest lucru să 
se întâmple. „Cetăţenii vor să aibă o 
comună la standarde europene, dar 
nu trebuie să uite că este şi respon-
sabilitatea lor. Obligațiile lor sunt 
stabilite prin legea de guvernare 
locală. Există însă concepţia greşită 
că intră în atribuţiile Primăriei să 
îngrijim domeniul public care ţine 

de fiecare gospodărie în parte”. 

Suflul nou există, voinţa aleşilor este 
şi ea puternică, iar prin intermediul 
ziarului local, vom arăta care sunt 
problemele de curăţenie cu care se 
confruntă comuna şi modul în care 
se pot remedia lucrurile. Însă pentru 
a avea succes, totul va depinde de 
cât veţi fi dvs. cetăţenii dispuşi ca 
împreună să facem din comuna 
Uivar un mic colţ de rai. Prin urmare, 
Primăria vă invită la dezbatere: ce 
credeţi că ar trebui făcut pentru 
comună? Cum credeţi că poate fi 
îmbunătăţit spaţiul în care trăim? 
Ce credeţi că ar trebui să faceţi dvs. 
pentru a trăi într-o comună mai 
frumoasă şi mai bună?
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DECESE †
Pădurean Lidia 
Benyo Sabina

         Dumnezeu să le odihnească 
în pace

Intrată într-un con de umbră în 
ultimii ani, organizaţia locală a 

Kolping dă din nou semne de viaţă. 
Kolping Uivar a fost foarte activă 
la începutul anilor 2000, când a 
gestionat inclusiv o cantină socială 
pentru copiii familiilor nevoiașe. 
Între timp, activitatea sa a scăzut, 
dar acum se dorește refacerea 
organizației.

„Vrem să revitalizăm familia Kolp-
ing din Uivar”, spune Ioan Szabo, 
vicepreşedinte Kolping România şi 
cel căruia i se datorează existenţa 
organizaţiei în comună. „În ultimii 
ani nu am avut prea multă activitate, 
dar acum vrem să revenim, pentru 
că se simte nevoia”, spune el. 

Familia Kolping Uivar a funcţionat 

până acum sub aripa filialei Kolping 
Banat, însă acum se doreşte or-
ganizarea sub formă de asociaţie, cu 
un statut juridic bine definit, astfel 
încât să poată fi derulate diferite 
programe de ajutoare socială, sub 
umbrela Kolping. 

„Cei care doresc să participe la 
înfiinţarea acestei asociaţii şi care 
vor să ne sprijine cu adevărat, sunt 
aşteptaţi cu drag să ni se alăture. 
Nu va fi un drum uşor de parcurs, 
însă ştiu că avem printre noi oameni 
deosebiţi care sunt dispuşi să lase 
de la ei şi să dăruiască şi celor care 
au nevoie”, a mai spus domnul 
Szabo. El a adăugat că cei care 
doresc să participe, sunt rugați să 
se adreseze Rodicăi Idvorianu sau 
viceprimarului Lucian Zăgan.

Kolping România este o organizaţie 
social-catolică care are în 
componenţă 77 de asociaţii Fa-
milia Kolping şi 2.450 de membri. 
Scopul organizaţiei este  să facă din 
membrii săi buni creştini în lume, 
să ofere servicii şi ajutor atât mem-
brilor săi, cât şi altora, să favorizeze 
bunăstarea generală şi să acţioneze 
pentru înnoirea permanentă a Bis-
ericii şi a societăţii. Organizaţia Kolp-
ing Banat are sediul la Timişoara şi 
21 de organizaţii în teritoriu.

Familia Kolping Uivar își reîncepe 
activitatea

Monitorul
primăriei uivar

  CĂSĂTORII  
Balstă Cristian cu 
Cuc Gabriela 

Maxim Octavian cu 
Milin Mihaela Mariana

Casă de piatră!

Un fenomen îngrijorător are 
loc în ultima vreme! Tot mai 

mult tăieri ilegale de arbori, pun în 
pericol echilibrul ecologic din jurul 
canalului Bega. Numai în ultimele 
luni, au fost sesizate tăieri de arbori 
de pe digul canalului Bega, care 
aparține Apelor Române. O parte au 
fost prinși în flagrant, iar alții au fost 
doar avertizați şi cu toate acestea, 
această practică a continuat. 

În perioada următoare vor avea loc 

controale inopinate din partea unei 
echipe formate din reprezentanți 
ai Apelor Române, Primăria Uivar și 
Jandarmeria. Cei care sunt depistați 
riscă amendă și dosar penal. 

Tăieri ilegale de arbori

Pompierii atenţionează că pentru a 
menţine siguranţa cetăţenilor sunt 
interzise următoarele acţiuni:
• A utiliza butelii şi aparate de 
ardere în încăperi în care se doarme;
• A utiliza fără regulatoare de 
presiune, cu regulatoare desigilate, 
defecte sau reparate de unităţi care 
nu aparţin întreprinderii distribui-
toare ;
• A utiliza butelii în altă poziţie 
decât în cea verticală;

• A încălzi butelii cu apă caldă, cu 
abur sau cu flacără, pentru mărirea 
presiunii gazului din butelii, întrucât 
aceasta ar putea provoca explozie;
• A amplasa butelii lângă sursele de 
căldură sau sub acţiunea directă a 
razelor solare;
• A spăla butelii în lichide corozive 
(sodă, leşie etc.).

Dacă se constată scăpări de gaze 
la robinetul buteliei, se montează 

la loc piuliţa  de siguranţă şi capa-
cul de protecţie, se scoate imediat 
butelia în aer liber  (curte, balcon 
etc.) şi se aeriseşte încăperea prin 
deschiderea uşilor şi ferestrelor cel 
puţin 30 minute. Se anunţă imediat 
întreprinderea distribuitoare pentru 
schimbarea buteliei defecte.

ATENŢIE CETĂŢENI ! 
Cu focul nu-i de glumit!

Pompierii informează


