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Raportul primarului la un an ºi jumãtate de la preluarea mandatului
La un an ºi jumãtate , de când cu votul dumneavoastrã sunt primarul comunei Beriu , aºa cum este
ºi firesc vã prezint o parte din ceea ce ne-am propus ºi am realizat :
- reparaþii curente la ºcolile
ºi grãdiniþele din comunã;
- amenajarea locurilor de
joacã pentru copii în incinta ºcolilor;
- înfiinþarea Buletinului
Informativ „ Berianul”;
- înfiinþarea
„ Asociaþiei
Sportive „ Berianul” ;
- lucrãri de ecologizare
a
zonelor cu gunoaie;
- arendarea cãtre Asociaþiile
crescãtorilor de bovine ºi crescãtorii de
ovine a pãºunilor comunale;
- întabularea ºi înscrierea în
CF a unei suprafeþe de 1500 ha pãºune
comunalã ;
- montarea a ºase staþii pentru
cãlãtori în satele comunei ºi a cinci
indicatoare intrare ieºire din sate;
- atribuirea a 25 loturi de teren
pentru construcþia de locuinþe pentru
tineri cãsãtoriþi ;
- modernizarea iluminatului
public stradal în toatã comuna Beriu;
- introducerea
iluminatului
public în satele Cucuiº ºi Poieni;
- au început lucrãrile
de
extindere a reþelei electrice ºi de
iluminat public între Orãºtie ºi Cãstãu;
- s-au reparat drumurile ºi
strãzile comunale în satele Cãstãu ,
Cucuiº, Beriu, Sereca, Orãºtioara de
Jos, Poieni prin aplicarea de pietriº ºi
nisip;
- s-a introdus apa potabilã
între satul Cãstãu ºi municipiul
Orãºtie prin racordarea la reþeaua de
apã de la Orãºtie;

- reparaþii strãzi comunale în
satul Sibiºel , prin aplicarea de zgurã
procesatã ºi asfaltare a unei porþiuni a
drumului judeþean între Sibiºel ºi
drumul care duce spre Sibiºelul Nou
ºi Cabana Prislop , lucrãrile fiind
fãcute
cu sprijinul Consiliului
Judeþean Hunedoara;
- s-au alocat fonduri pentru
reparaþii la toate
bisericile din
comunã.
- am sprijinit lansarea cãrþii
Beriu Repere Monografice , autori:
Petru Baciu ºi Aurelia Baciu ;
- s-a realizat stema comunei
Beriu cu sprijinul Comisiei
de
Heraldicã Cluj ;
- s-au demarat lucrãrile în
vederea amenajãrii unui teren de
fotbal în zona Complexului Beriu;
- achiziþionarea de utilaje
agricole noi (tractor, remorcã,
buldoexcavator,frezã ) care se vor
folosi la curãþirea ºi întreþinerea
pãºunilor
comunale precum ºi
taxarea
acestor utilaje
de cãtre
persoane fizice sau juridice pentru a
desfãºura diferite lucrãri ;
- s-a depus
proiectul
de
canalizare , asfaltare ºi înfiinþarea unei
forme de învãþãmânt numitã AFTER
SCHOOL;
- s-au amenajat spaþii verzi în satele
Beriu, Castãu ºi Sereca;
- s-a depus un proiect pentru
construirea de locuinþe ANL în satul
Cãstãu;
- s-a scos la vânzare cãtre

chiriaºi apartamentele ºi garsonierele
din zona Complexului Beriu ºi
localitãþi Beriu.
- s-a introdus apa potabilã în
zona Complex Beriu.
- se continuã introducerea gazului
metan în satul Cãstãu.
- s-a dat în folosinþã gratuitã
cãtre Compania Naþionalã de Investiþii
a unui teren în suprafaþã de 3.300 mp.
pe durata execuþiei investiþiei "Salã de
sport" în localitatea Beriu .
- Comuna Beriu s-a asociat cu
unele unitãþi administrativ teritoriale
din judeþul Hunedoara , în vederea
construirii Asociaþiei de Dezvoltare
Intercomunitarã „ Sistemul Integrat de
Gestionare a Deºeurilor „ ºi Asociaþia
de Dezvoltare
Intercomunitarã
Gemina Geoagiu;
- am primit
donaþie un
microbuz Wolkswagen din partea
Asociaþiei
Samaritenilor Orãºtie ,
ofertã fãcutã de partenerul de
colaborare Arbaiter Samariter Bund
(ASB) din Helmstedt.

Primar Ing. Bîc Emil Moise
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Proiecte de hotãrâri aprobate în ºedinþa ordinarã a Consiliului
Local Beriu din data 22 octombrie 2009
1. Proiect de hotãrâre privind stabilirea impozitelor ºi taxelor locale pentru anul
2010;
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea modificãrii programului anual al achiziþiilor
publice pe anul 2009;
3. P r o i e c t d e h o t ã r â r e p e n t r u
aprobarea
modificãrii Hotãrâ
rii nr. 12/ 2009 privind modul de utilizare a fondului de rulment al comunei Beriu pe
anul 2009 ;
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã în vederea
concesionãrii unei suprafeþe de 4651 mp. teren proprietate privatã a comunei Beriu;
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã în vederea concesionãrii unei suprafeþe de 37.187 mp. teren proprietate
privatã a comunei Beriu .
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea scoaterii la licitaþie publicã în vederea concesionãrii unei suprafeþe de 1055 mp. teren proprietate
privatã a comunei Beriu .
7. Proiect de hotãrâre privind constatarea situaþiei juridice a unui teren situat pe raza comunei Beriu în intravilanul satului Sibiºel.
8. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului instituþiei publice finanþate din venituri proprii ºi subvenþii al comunei Beriu pe anul
2009.
9. Proiect de hotãrâre privind aprobarea înfiinþãrii unei SocietãþiComerciale cu rãspundere limitatã având ca asociat unic Consiliul Local
Beriu.
10. Proiect de hotãrâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate în vederea eliberãrii documentaþiei de urbanism în faza PUZ
pentru teren amplasat în extravilanul satului Cãstãu , comuna Beriu, pentru introducerea acestuia în intravilanul localitãþii.
11.Proiect de hotãrâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate în vederea eliberãrii documentaþiei de urbanism în faza PUD
pentru teren amplasat în intravilanul satului Sibiºel , comuna Beriu , în vederea construirii de Pensiune turisticã ruralã.
ªedinþa a fost prezidatã de domnul consilier FIRIDON LIVIU preºedinte de ºedinþã , asistat de domnul primar BÎC EMIL MOISE ºi
domnul secretar BRUZAN EUGEN - IOAN

Informa\ii de la Guvern
GUVERNUL a aprobat valoarea subvenþiei în sectorul zootehnic
pentru ovine ºi caprine în cuantum de 44 lei pe cap de animal , prima
tranºã în valoare de 15 lei pe cap de ovinã sau caprinã se va acorda
începând cu data de 2 noiembrie 2009. Tot în aceastã lunã s-a aprobat
valoarea subvenþiei în sectorul zootehnic pentru bovine în cuantum de
571 lei pe cap de animal s-a adoptat acordarea primei tranºe , în valoare

de 200 lei pe cap de bovinã care se plãteºte începând cu 2 noiembrie 2009
de aceastã sumã beneficiind 224000 de fermieri.
- Se menþine acordarea ajutoarelor pentru cãldurã în limita plafonului de
615 lei pe membru de familie adicã la acelaºi nivel cu cel de anul trecut.
- Guvernul a alocat 150 milioane lei pentru proiectele finanþate prin
Ordonanþa nr. 7 / 2006 privind programul de apã , canalizare, poduri,
podeþe ºi baze sportive.

Informa\ii Referendum
Pe data de 22 noiembrie 2009 odatã cu alegerile prezidenþiale se
organizeazã referendum cu privire la trecerea la parlament unicameral
ºi reducerea numãrului de parlamentari ,de la 471 la 300.Pentru
REFERENDUM vor fi douã buletine de vot respectiv unul pentru

prima întrebare ”Sunteþi de acord cu trecerea la un Parlament
unicameral în ROMÂNIA „?ºi al doilea buletin de vot pentru
întrebarea: „ Sunteþi de acord cu reducerea numãrului de
parlamentari la maximum de 300 persoane„?

Informa\ie Proiect Canalizare Beriu
>Pe data de 30.10.2009 SVT - CRPDRP 5 Vest Timiºoara s-a deplasat în
comuna Beriu pentru a confirma amplasarea obiectivului de investiþii
pentru care s-a solicitat cofinanþare prin programul FEADR prin mãsura
322 care are ca obiectiv Proiectul integrat : Canalizarea satelor comunei

Beriu , Modernizarea strãzilor comunale din satele Cãstãu ºi Beriu ,
Modernizarea Cãminului Cultural Cãstãu ºi Înfiinþarea unui centru de
asistenþã dupã programul tip AFTER SCHOOL în localitatea Beriu.

Oameni ai locului, care ne fac cinste
COSOR MIRCEA
Data naºterii: 13 martie 1958
1973
1977: Liceul Militar „Dimitrie
Cantemir” Breaza, jud. Prahova
19771980: ªcoala Militarã de Ofiþeri Activi
„Nicolae Bãlcescu”, arma infanterie specialitatea infanterie, la absolvire ofiþer cu
gradul de locotenent, Sibiu
1983 - Curs de perfecþionare comandanþi
companii, Sibiu
1987 1989: Academia Militarã, Facultatea
de arme întrunite ºi tancuri, specialitatea
arme întrunite - la absolvire, ofiþer de stat
major, specialitatea arme întrunite, Bucureºti
1990 - Curs de psihologie ºi pedagogie
militarã, Bucureºti

2002 2004: Curs masterat la Facultatea de
Electronicã ºi Informaticã, specializarea
management, Oradea
2005 2007: Universitatea de ªtiinþe Agricole
ºi Medicinã Veterinarã Timiºoara,
Facultatea de Protecþia Mediului- Curs
masterat protecþia ºi gestionarea mediului
agricol, Timiºoara
2007 2008: Universitatea „Aurel Vlaicu”
Arad, Curs de specializare postuniversitar Departamentul pentru Pregãtirea
Personalului Didactic, Arad
Între 1980 ºi 1997, ofiþerul Mircea Cosor, ocupã
treptat grade ºi funcþii militare în cadrul ªcolii
militare de ofiþeri în rezervã Detaºamentul
Pãuliº.
continuare în pag. 3
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Oameni ai locului, care ne fac cinste
continuare din pag. 2
Un an de zile, între 1997- ºi 1998, domia sa
ocupã postul de ºef serviciu la Centrul 20
Instrucþie ºi Depozitare al Corpului 5 Armatã
„General Ion Drãgãlina”. Urmeazã apoi alte
provocãri ale carierei militare pentru domnul
Mircea Cosor. Între anii 1998 ºi 2009 funcþiile
domnului Cosor sunt: comandant poligon

tragere- Centrul 20 Mobilizare al Corpului 5
Armatã „General Ion Drãgãlina”,
împuternicit comandant- Centrul 20
Mobilizare al Brigãzii 19 Mecanizatã,
comandant- Batalionul 140 Logistic al
Brigãzii 11 Mecanizatã „Carei”, ºef de stat
major- Centrul Militar Zonal Timiº,

comandant- Centrul Militar Zonal Timiº.
În calitate de comandant al Centrului Militar
Zonal Timiº, colonelul Mircea Cosor, are în
responsabilitatea instituþiei pe care o conduce,
pe lângã judeþul Timiº, ºi judeþele Arad, Bihor,
Caraº-Severin ºi Hunedoara.

Surorile Bâldea
BÂLDEA SORINA: data naºterii: 13 noiembrie 1983
BÂLDEA RALUCA: data naºterii: 4 ianuarie 1986
Dupã terminarea Liceului „Aurel Vlaicu”
din Orãºtie în 2002 respectiv 2004, surorile
Sorina ºi Raluca Bâldea îºi continuã studiile
la Bucureºti.
Sorina, urmeazã o carierã militarã la
Academia Tehnicã Militarã iar sora mai
micã, Raluca, parcurge cursurile Academiei
de Studii Economice.
Parcursul Sorinei Bâldea este dupã cum
urmeazã:
2002 2007: Academia Tehnicã Militarã,
Ofiþer, Inginer avionicã, Bucureºti
2007 curs
Aspectele speciale în
electromagneticã, Bucureºti
2007- obþine un certificat în limba englezã
avansatã elibertat de Consiliul Britanic în
România
01.03.2007-01.07.2007: bursã de studiu prin
programul Socrates-Erasmus, cercetãtor,
Olanda
Sorina Bâldea face parte dintre cei care îºi
iubesc meseria. Ea ºi-a desfãºurat între 2007
ºi 2009 activitatea militarã la Statul Major
al Forþelor Aeriene, respectiv la Baza 90
Transport Aerian ocupând funcþia de ºef
formaþie întreþinere echipamente radio ºi
radiolocaþie. Printre atribuþiile ofiþerului
Sorina Bâldea la Aeroportul Militar din
Bucureºti a intrat pe parcursul celor doi ani,
ºi verificarea funcþionãrii ºi remedierea
defectelor staþiilor de radiocomunicaþie,
radionavigaþie ºi radiolocaþie. Locul de

CRÃCIUN MONICA FELICIA
Data naºterii: 25 iunie 1977
1985- 1992 :
Clasele I-VIII ªcoala
Generalã, Beriu
1992- 1996:
Liceul „Aurel Vlaicu”,

muncã actual este la Unitatea Militarã
01961 OTOPENI ºi lucreazã ca ºef de
grupã radio ºi radiolocatie iar titlul
ºtiinþific pe care îl are în prezent este cel de
doctorand inginer.
Despre Raluca Bâldea se pot spune
urmãtoarele:
A obþinut diploma de licenþã a Facultãþii
de Administrarea Afacerilor (cu predare
în limbi strãine)
secþia englezã,
Bucureºti (2004-2008).
Aflatã încã pe bãncile facultãþii, Raluca, se
angajazã la Ministerul Finanþelor
Publice - Direcþia Generalã de
Administrare a Marilor Contribuabili,
ocupând poziþia de referent. Din octombrie
2007 este consultant financiar la
prestigioasa firmã
Taxhouse SRL
Taxand Global Alliance, Bucureºti.
La cei 23 de ani, Raluca Bâldea, are o
experienþã relevantã în aplicarea
legislaþiei fiscale. A participat la numeroase
cursuri de pregatire profesionalã în þarã ºi
strãinãtate, organizate fie în cadrul firmelor,
fie de prestigioase organizaþii de pregatire
profesionalã în domeniul fiscal pe subiecte
ca: impozitare romaneascã ºi
internationalã, impozitare indirectã ºi
impozitare internaþionalã.
Cele mai importante proiecte de pânã acum
ale economistei Raluca Bâldea, se referã la
consultanþa fiscalã specificã pentru
Orãºtie
1996- 2001: Institutul de Fizicã Atomicã
Mãgurele, Facultatea de Fizicã, secþia
Fizica stãrii solide, Bucureºti
2000-2001: Universitatea Joseph Fourier,
Masterat în fizica materialelor, Grenoble,
Franþa (bursã Erasmus)
2003-2004: Universitatea
Catolicã Leuven, Master în
ingineria materialelor
(specializare în materiale
pentru microelectronicã),
Belgia
2002- 2006: Universitatea
Tehnicã DELFT, doctorat
(specializare în electronicã
cu materiale organice),
Olanda
2006- susþine în Olanda teza
de doctorat cu titlul:
Proprietãþile electronice ale
materialelor de stalocianinã
ºi pentacen

tranzacþii desfaºurate în România de
companii româneºti sau strãine, fonduri de
investiþii, consultanþa continuã pentru filiale
din România ale unor companii strãine ºi
pentru mari companii româneºti. De
asemenea, proiectele sale vizeazã
consultanþa ºi asistenþa în înfiinþarea ºi/sau
structurarea unor investiþii strãine pentru
numeroºi investitori strãini care îºi încep
activitatea în România.

2006- 2007 postdoctorat
- cercetãtor la Universitatea
Tw e n t e E n s c h e d e , s p e c i a l i t a t e a
nanotehnologie, Olanda
2007- 2009 postdoctorat
- cercetãtor nanotehnologie la
Universitatea din Tokio,
Facultatea de
Aplicatã,
Japonia
Fizicã
Din decembrie 2009 va ocupa poziþia
permanentã de lector la Universitatea Exeter,
Marea Britanie.
Monica Crãciun, a publicat în urma
cercetãrilor sale universitare zece materiale
ºtiinþifice în reviste de specialitate. În
prestigioasa revistã Nature Nanotechnology
din iunie anul acesta, Monica, a semnat un
articol despre cercetãrile de care se ocupã,
articol care a fost recunoscut ºi apreciat de
lumea ºtiinþificã internaþionalã.
Pe baza muncii de laborator, Monica, a
participat la conferinþe ºtiinþifice în Statele
Unite ale Americii ºi Irlanda.
;ef Cabinet Senatorial MIHAELA C}NDEA
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FONDURI EUROPENE (mãsura 312)
Sprijin pentru creearea si dezvolatrea de microintreprinderi
are alocate383 milioane de euro
Sprijinul pentru crearea ºi dezvoltarea de
*industria usoara (articole de pielarie, încãltãminte,
microintreprinderi (Masura 312) se incadreazã în Axa
lâna, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc,
III - îmbunatãþirea calitãþii vieþii în zonele rurale ºi
produse odorizante etc.)
diversificarea economiei rurale. Aceasta mãsurã are
*activitati de procesare industrial a produselor
ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei
lemnoase, incepand de la stadiul de cherestea (de
rurale, prin incurajarea activitatilor non-agricole, în
exemplu: mob la)
scopul creºterii numãrului de locuri de munca ºi a
* mecanica fina, asamblare de maºini, unelte si
veniturilor aditionale.
obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
De fondurile obtinute prin aceasta masura
2. Investitii pentru dezvoltarea activitatilor
pot beneficia.
mestesugaresti, de artizanat ºi a altor activitati
*microintreprinderile, aºa cum sunt definite in
traditionale non-agricole cu specific local
normele europene si in legislaþia naþionala in vigoare
(prelucrarea fierului, lânii, olaritul, brodatul,
(având mai putin de 10 angajati si care realizeaza o
confectionarea de instrumente nuzicale traditionale
cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in
etc, precum si marketingul acestora (mici magazine
valoare de pana la 2 milioane de euro, echivalent in
de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste
lei)
activitati)
*persoanele fizice, neinregistrate ca agenti
3. servicii pentru populatia rurala, cum ar fi:
economici, care se vor angaja ca pana la data semnarii
*croitorie, frizerie, cizmarie
contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut
*conectarea la internet si difuzarea accstuia
minim de persoana fizica autorizata ºi sã functioneze
*mecanizarea, transportul (altele decât achizitia
ca micro-intreprinderi.
mijloacelor de transport), protectia fitosanitara,
Solicitantul fondurilor mai trebuie sa indeplineasca si
insamantarea artificiala a animalelor
urmatoarele conditii: *microintreprinderile, atat cele
* reparatii de masini, unelte si obiecte casnice; de
existente, cât si cele nou înfiintate, trebuie sa fie
asemenea, va fi sprijinita arhizitionarea de
înregistrate si sa-si desfãsoare activitatea propusa
echipamente de producere a energiei din surse
prin proiect in spatiul rural
regenerabile, altele decat biocombustibilii, numai ca
*beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea
parte componentã de investitii sprijinite prin aceasta
investitiei
masura.
*microintreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate
*beneficiarul sau responsabilul de proiect trebuie sã
Valoarea finantarii
faca dovada detinerii de aptitudini manageriale/Pentru finantarea acestei masuri sunt alocate peste
marketing sau in acord cu activitatea propusa prin
383 de milioane de euro, aceste fonduri putand fi
proiect ori sa le dobandeasca pana la efectuarea
accesate incepand cu anul in curs si pana in 2013.
ultimei plati
Masura bcneficiaza de o alocare financiara anuala,
*beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si
care, pentru 2009, este de aproape 96 de milioane de
acordurile necesare investitiei respective
euro.
*beneficiarul trebuie sa prezinte avizele/autorizatiile
Prin Masura 312, ajutorul financial nerambursabil va
de mediu necesare investitiei
fi de pana la 70% din totalul cheltuielilor eligibil e,
*beneficiarul trebuie sa dovedeascã dreptul de
dar nu va depasi:
proprietate asupra tcrcnului pc core urmeaza sa
*50.000 de euro/proiect, daca beneficiarii sunt
realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o
persoane fizice autorizate
perioada de cel putin 10 ani
* 100.000 de euro/proiect pentru microintreprinderile
*beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere
care isi desfasoara actvitatea in sectorul transca va asigura cofinantarea proiectului
portului rutier
*beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere
* 200.000 de euro/proiect pentru alte
ca suma totala a ajutorului public nerambursabil
microintreprinderi.
acestora nu depaseste 200.000 de euro sau 100.000 de
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000
euro pentru activitatile din sectorul transportu-lui
de euro.
rutier pe o perioada de oana la 3 ani fiscali.
Pentru beneficiarul care a optat in formatul cererii de
Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile
finantare pentru avans în vederea demararii
In cadrul Masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri
investitiei, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala
de investitii:
si Pescuit (APDRP) poate sa acorde un avans de
1. Investitii in activitati non+agricole productive,
maximum 20% din valoarea eligibila
cum ar fi:
nerambursabila.
Ing. Micuþ Adrian

ASPECTE DIN ºCOLILE
COMUNEI BERIU

ORÃSTIOARA DE JOS

SERECA

SIBI:EL

C{ST{U

ALOCARE FONDURI PRIMARII
Alocarea sumei de aproximativ 154 de
milioane de lei, decisa in sedinta Guvernului din
21 octombrie, pentru un numar de 1156 de
proiecte depuse de autoritati locale din 41 de
judete, nu sa facut in mod discriminatoriu, ci pe
baza urmatoarelor criterii:
1. Au fost alocate, cu prioritate, resurse
financiare primariilor care derulau proiecte in
baza Ordonantei 7/2006, cere au inregistrat
datorii in plata lucrarilor si au semnalat acest
lucru Guvernului.
2. O alta prioritate au constituit-o primariile ale
caror proiecte au fost finalizate si aveau de platit
facturile firmelor care au executat lucrarile.
Faptul ca s-au finalizat lucrarile acestor proiecte,
a fost evidentiat prin procesul verbal de receptie,
care a fost transmis Guvernului.
3. Prin fondurile alocate in sedinta de Guvern
s-a urmarit, de asemenea, deschiderea
finantarilor pentru cele 619 proiecte de realizare

a unor baze sportive din mediul rural, proiecte
finantate fara nici o discriminare.
Mentionam, totodata, ca au fost alocate
finantari acelor autoritati locale care au transmis
Guvernului informatii cu privire la stadiul
derularii proiectelor si au semnalat ca au nevoie
de fonduri pentru continuarea lucrarilor. Aceste
alocari s-au facut in conditiile in care
suma necesara pentru finantarea, in
aceasta etapa, a proiectelor a fost cu 100
de milioane de lei mai mica decat cea
corespunzatoare executiei bugetare pe
2009.
De asemenea, toate proiectele
incluse in Programul de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din
mediul rural, in baza Ordonantei 7/2006,
vor fi finantate de Guvern, pana la stadiul
de finalizare.
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