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Gãvojdia este printre primele localitãþi
din estul judeþului care are instalat un sistem de supraveghere prin camere video
pentru principalele obiective.
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Gãvojdia, pregãtitã
pentru sezonul rece
Edilii locali din comuna Gãvojdia sunt pregãtiþi sã facã
faþã sezonului rece în privinþa
deszãpezirii, la nevoie, a celor
40 de kilometri de strãzi ºi
drumuri comunale din cele
patru sate. Intervenþiile se vor
face cu autospeciala de la salubrizare care va fi dotatã cu
lamã. "Avem asigurat nisipul
ºi tot ce e necesar pentru ca
zãpada sã nu ne dea peste
cap. Vom face tot ce este posibil pentru a nu avea probleme", declara Dãnuþ Stoica,
primarul comunei Gãvojdia.
Pe lângã acestea edilii locali cesarul de material lemnos instituþiilor de învãþãmânt pe
au reuºit sã asigure ºi tot ne- pentru buna funcþionare a perioada iernii. Sorin Lazãr

Alegeri legislative, pe data de 9 decembrie

Alegerile legislative se apropie
cu paºi repezi, fapt pentru care
cei 2204 cetãþeni cu drept de
vot din comuna Gãvojdia vor
trebui sã -ºi exprime opþiunile
în privinþa candidaþilor înscriºi
în cursã pentru Camera Deputaþilor în Colegiul Uninominal

nr. 7 Timiº. Cei care solicitã
sprijinul oamenilor sunt Mihai
Bojin - Alianþa România Dreaptã (PDL), Sorin Stragea - Uniunea Social-Liberalã (PSD), Ramona Conþescu - Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Kiss Carol - Uniunea Democratã a Ma-

ghiarilor din România, Viorica
Ceauºu - Partidul România
Mare. Pentru Senat, în Colegiul
Uninominal nr.4 se înfruntã:
Ilie Sârbu - Uniunea Social-Liberalã (PSD), Marinel Paºca - Alianþa România Dreaptã (PDL),
Ioan Iovescu - Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Szabo Adalbert - Uniunea Democratã a
Maghiarilor din România ºi Dorel Bujorean - Partidul România
Mare.
Pe raza comunei, în data de 9
decembrie, vor funcþiona patru
secþii de votare la Primãria
Gãvojdia, Grãdiniþa din Lugojel, ªcoala Generalã Jena ºi
Cãminul Cultural Sãlbãgel.
Sorin Lazãr
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Camere de luat vederi
pe strãzile Gãvojdiei
(continuare din pagina 1)
Acestea au fost montate la începutul lunii noiembrie în
mai multe locuri de pe raza
satului. "Sunt diverse obiective la care nu putem asigura
pazã ºi am considerat ca o soluþie foarte bunã de rezolvare
a situaþiei este reprezentatã
de un sistem de supraveghere
video", ne-a explicat Dãnuþ
Stoica, primarul comunei
Gãvojdia.
Patru sunt locurile unde s-au
instalat camere de luat vederi, la Cãminul Cultural,
baza sportivã, Sala de Sport ºi
în intersecþia de la Primãrie.
"În intersecþie s-a montat în
ideea monitorizãrii traficului
în cazul nedorit al unor infracþiuni pe raza localitãþii,
camerele putând reþine inclusiv numerele autoturismelor", a continuat edilul ºef de

la Gãvojdia.
Lucrul bun pentru comuna
timiºeanã este reprezentat de
faptul cã investiþia în cele
patru camere de supraveghere nu a costat nici un leu de
la bugetul local, Primãria

realizând-o cu ajutorul Romtelecom în cadrul contractului existent între cele douã
instituþii.
"Am fãcut o prelungire de abonament la Romtelecom ºi
am primit o ofertã de camere
video, un fel de bonus cum ar
veni. La cum ne-au calculat
oferta, nu plãtim abonamentul mai mult decât înainte ºi
include ºi preþul camerelor
de luat vederi", ne-a mai spus
Dãnuþ Stoica.
Singura contribuþie a administraþiei locale în cadrul noii
investiþii de la Gãvojdia a fost
reprezentatã de asigurarea
unui computer destinat stocãrii imaginilor înregistrate
de camerele de supraveghere.
Sorin Lazãr
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Ajutoare financiare pentru
încãlzirea locuinþelor
Primãria Comunei Gãvojdia
preia cereri pentru acordarea
ajutorului pentru încãlzirea
locuinþei cu combustibili solizi sau petrolieri. Actele se
depun la sediul administrativ,
pentru a se putea înregistra.
"Acordarea ajutoarelor a început de la 1 noiembrie ºi va
continua pânã în 31 martie,
însã cei care depun cererile
acum nu vor mai primi banii
retroactiv, ci doar pe lunile
care au mai rãmas", declara
Lenuþa Moica, secretarul Primãriei Gãvojdia. Pentru un
venit mediu lunar pe membru de familie, suma acordatã
este de 54 lei. Între 155,1 lei
ºi 210 lei se primesc 48 lei, iar
între 210,1 lei ºi 260 lei se
acordã 44 lei. Cei care au venituri între 260,1 lei ºi 310 lei
primesc 39 lei, iar de la 310,1
lei la 355 lei se dau 34 lei. Între 355,1 lei ºi 425 lei suma

este de 30 lei, iar între 425,1
lei ºi 480 lei - 26 lei. Pentru
un venit cuprins între 480,1
lei ºi 540 lei suma scade la 20
lei, la fel cum se întâmlã ºi la
veniturile de 540,1 - 615 lei,
unde se alocã doar 16 lei.
Pentru familiile singure, beneficiare de ajutor social prevãzut de Legea nr. 416/2001,

ajutorul
lunar
pentru
combustibili este de 58 lei.
Faþã de 2010, nu pot beneficia de banii statului persoanele care deþin clãdiri sau spaþii
locative în afara locuinþei de
domiciliu, autoturisme ce depãºesc 1600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice
fel, ºalupe microbuze ºi altele, tractoare sau combine,
moarã de cereale, presã de
ulei, gater, drujbã sau alte utilaje hidraulice de prelucrat
lemnul, depozite bancare
peste 3.000 lei, diverse suprafeþe de terenuri, peste trei bovine, cinci porcine, 20 de
ovine/caprine sau 15 familii
de albine. Pânã în prezent,
pe raza comunei, în aceste
prevederi s-au încadrat doar
14 persoane.
Sorin Lazãr
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Ajutoare de la Uniunea
Europeanã pentru persoanele
cu probleme sociale
Programul de distribuire a
ajutoarelor alimentare subvenþionate de Uniunea Europeanã a demarat ºi pe raza
comunei Gãvojdia. În total,
pe raza celor patru sate, 360
de persoane sunt îndreptãþite sã primeascã aceste bunuri.
"Ajutoarele ajung pentru
toatã lumea ºi sunt depozitate
în incinta sediului administrativ. Programul de distribuire este de luni pânã vineri.
Din cele 11 tipuri de alimente am primit doar nouã,
deoarece uleiul ºi fãina nu
ne-au sosit. Se vor împãrþi fãi- bulion, roºii în bulion ºi cãtre inspectorii de specialinã de mãlai, fãinã, paste fãi- zahãr. Listele cu cei care pri- tate din cadrul Consiliului
noase, biscuiþi, orez, fasole, mesc au fost întocmite de Judeþean Timiº ºi Direcþia de
Asistenþã Socialã Comunitarã
Timiº", ne-a declarat Lenuþa
Moica, secretarul Primãriei
Gãvojdia.
De aceste produse beneficiazã ºomerii, pensionarii cu
venit de pânã la 400 lei, cei
care primesc ajutor social ºi
persoanele cu handicap grav
ºi accentuat. Cantitatea de
produse diferã de la o categorie la alta, însã, în medie,
fiecare persoanã va primi în
jur de 40 kg de produse de la
Uniunea Europeanã.
Sorin Lazãr

6

Curier de Gãvojdia

Douã mãsuri APDRP
pânã la finele anului
Agenþia de Plãþi pentru Dezvoltare Ruralã ºi Pescuit
(APDRP) a anunþat, prin vocea directorului general
George Turtoi, cã pânã la
sfârºitul acestui an vor exista
încã douã mãsuri în cadrul
Programului Naþionale de
Dezvoltare Ruralã (PNDR).
O sesiune de depunere de
proiecte va fi pe mãsura 121
ºi vizeazã investiþiile în ferme
animaliere, prioritare fiind
fermele pentru vaci de carne
ºi pentru reproducþie la porc,
iar cealaltã pe mãsura 123 ºi
va avea în vizor partea de depozite de legume ºi fructe.
Cele douã mãsuri sunt consecinþe a faptului cã mulþi producãtori de legume ºi de fructe au invocat de ani de zile
lipsa unor depozite specializate sau a unitãþilor de procesare, fapt ce a dus la vânzãri
la preþuri derizorii. Pentru a
remedia aceste probleme, se
vor aloca bani pentru proiectele ce privesc în special depozitele de legume ºi fructe.

Fondurile puse la dispoziþia
doritorilor de a dezvolta astfel de proiecte pot ajunge
pânã la 300 de milioane de
euro ºi vor fi asigurate din
realocãri ºi din dezangajarea
proiectelor semnate ºi care
nu si-au dovedit viabilitatea
pânã în prezent.
"Deocamdatã nu putem spune suma exactã care va fi disponibilã pentru aceste douã
mãsuri pentru cã suntem în
plin proces de dezangajare a
tuturor proiectelor neviabile,
de unde vom atrage în jur de
200-250 de milioane de euro.

De asemenea, mai avem posibilitatea sã facem ºi unele realocãri de alte mãsuri din cadrul aceleiaºi axe de unde
mai putem atrage încã 50 de
milioane de euro", a declarat
George Turtoi. Cele douã sesiuni de depunere de proiecte sunt aºteptate a fi deschise
la sfârºitul lunii noiembrie ºi
vor fi active cel mult pânã la
finele lunii decembrie, iar
dacã banii nu vor fi contractaþi cele douã sesiuni se vor
mai prelungi ºi în 2013 pentru încã o perioadã de timp.
Sorin Lazãr

Decese 2012
Ionel Mallinger (1975), Dãdãlãu Brãiloiu Traian (1994), Cornel Voicu (1925), Ioan Vereº
(1934), Maria Bancu (1926),
Francisc Borovecz (1954), Norica Groza (1937), Mihai ªtefãnicã Solomon (1963), Ileana
Gaºpar (1932), Ana Dragomir
(1938), Petruþ Matei (1920),
Ioan Burlacu (1954), Mihai So-

caci (1966), Ana Covaci (1937),
Livia Turi (1922), Ioan Bobonici (1964), Aurel Vicas (1944),
Gheorghe Zgriba (1936), Lizelote Hahner (1948), Lazãr Panã
(1933), Elena Cocârtã (1924),
Maria Furgi (1928), Todor Pantea (1920), Daniel Mezdrea
(1971), Ion Palcaniu (1963), Nicolae Crestescu (1938), Romu-

lus Dalea (1936), Iosif Leach
(1936), Elena Blidariu (1931),
Emanuel Alessandro Vasile
(1988), Elena Vagi (1935),
Marcu Mircea Preda (1944),
Toma Suciu (1950), Sofia
Otescu (1929), Ioan Barsai
(1940), Elisaveta Costineanu
(1932).
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Analize trichineloscopice
la Gãvojdia
Crãciunul se apropie cu paºi
repezi ºi conform tradiþiei, încep ºi tãierile de porci. Pentru a
evita drumurile la Lugoj, locuitorii comunei Gãvojdia pot efectua probele trichineloscopice,
chiar la cabinetul din centrul
comunei, unde doctorul veterinar Simion Romanescu încearcã sã ajute pe toatã lumea. Faþã
de alte locuri, tariful pentru o
probã este de doar 10 lei.
"Cei care taie porcii pânã în 6
decembrie trebuie sã mã anunþe cu o zi înainte. Dupã aceastã
datã, voi fi la cabinet în permanenþã", spunea medicul. Pe raza
comunei existã circa 1300 de
porci care vor fi sacrificaþi în
perioada lunii decembrie.
Sorin Lazãr

Cãsãtorii 2012
Blidariu cu Floarea Ana
Negreþi, Marius Iulian Burciu
cu Carmen Marian, Petru Dimitrie Jorz cu Cristina Lucica
Izgãrean, Vasile Daniel Carp
cu Florentina Iulia Marcu,
Ioan Constantin Socaci cu
Claudia Lavinia Havei, Ioan
Sergiu Cuth cu Violeta Andreea Þandãrã, Ion Jurma cu
Graþiana Isaura Curtean,
Kolea Covaci cu Georgiana
Leonte, Ioan Hapata cu
Nicuºor Curac cu Loredana Maria Heveº, Cosmin Cornel Oana Adelina Drãgan, DumiNicoleta Lungeanu, Gabriel Mãran cu Daiana Elena tru ªamu cu Daniela Covaci.
Haralambie Buzducea cu ªerban, Constantin George
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Turneu de handbal
la Gãvojdia
Cocheta Salã de Sport a Gãvojdiei va gãzdui în data de 2 decembrie, de la ora 9, un puternic turneu de handbal dotat cu
Cupa "Dekoterm". În competiþie vor intra ºase echipe - Videocolor Timiºoara, C.S.M Reºiþa,
Banatul Timiºoara, Voinþa Biled, Unirea Sânnicolau Mare ºi
gazda, C.S. Gãvojdia. "Ne aºteptãm la un spectacol sportiv de
calitate, deoarece toate formaþiile prezente au potenþial. Sunt
echipe puternice care evolueazã
la nivelul Diviziei A. Turneul va
fi dotat cu diverse premii, cupe
ºi diplome", declara Dorel Pavel, antrenorul echipei C.S Gãvojdia. Formaþia pe care o pregãteºte se aflã în prezent pe poziþia a doua clasamntului, înaintea ultimei etape a turului, la

douã punte în spatele Videoco- linia de clasament este urmãtoalorului Timiºoara ºi la un punct rea: 6 jocuri, patru victorii,
în faþa Unirii Sânnicolau Mare. douã înfrângeri - 8 puncte.
Înaintea jocului cu Politehnica
Sorin Lazãr
Timiºoara, din luna decembrie,

Competiþie fotbalisticã la Sala de Sport
Locuitorii comunei Gãvojdia se
vor bucura în cursul lunii decembrie de un turneu de fotbal
organizat pe plan local la Sala
Sporturilor.

Data încã nu a fost stabilitã, însã
pânã la începutul lunii fiecare
sat va trebui sã-ºi formeze mãcar
o echipã pentru a participa în
competiþie. Aceasta va fi dotatã

cu premii în diplome ºi cupe,
fiind posibile ºi recompense
constând în echipament sportiv.
Sorin Lazãr

Talon de mica publicitate

Taloanele de mica
publicitate sunt
gratuite ºi se depun
la sediul Primãriei.
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