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Prim[ria ;i Consiliul local al
comunei Beriu cu ocazia Sfintelor
S[rb[tori de Cr[ciun ;i a Anului
Nou, v[ ureaz[ at]t dumneavoastr[
c]t ;i familiei, mult[ s[n[tate,
numai bucurii, al[turi de un sincer

La multi
, ani!
AVEM PRE:EDINTE

Alegerile preziden\iale din 6 decembrie
2009 au fost c];tigate de candidatul PD-L, dl
Traian B[sescu cu un procent de 50,33 %, cu
un num[r total de voturi de 5.274.063, care
l-a 'nvins pe dl. Mircea Geoan[ candidatul

Alian\ei Politice PSD+PC, sus\inut de PNL,
UDMR, PRM, PNG, Minorit[\i ;i al\ii, care a
ob\inut un procent de 49,66 % adic[
5.204.102 voturi.

REZULTATE ALEGERI PREZIDEN|IALE 6 DECEMBRIE 2009
COMUNA BERIU

Sec\ia
298
299
300
301
302
303
304-s

Localitatea
Beriu
C[st[u
Cucui;
Or[;tioara de Jos
Sereca
Sibi;el
Beriu Special

Total

Traian B[sescu Mircea Geoan[
148
136
327
157
66
16
90
77
55
49
186
118
53
42
925 (60.86%)

595 (39.14%)
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Proiecte de hotãrâri aprobate în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Beriu din
data de 24 noiembrie 2009
1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe
anul 2009 ;
2. Proiect de hotãrâre privind constatarea situaþiei juridice a unui teren situat
pe raza comunei BERIU , în intravilanul satului Sibiºel.
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
În ºedinþa de guvern din 28 oct. 2009 Guvernul Emil Boc a
hotãrât aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai obiectivului de
investiþii „Construcþia variantei de ocolire Deva - Orãºtie la
standard de autostradã” judeþul Hunedoara .
Finanþarea obiectivului de investiþii se face din fonduri
nerambursabile ISPA în proporþie de 75 % ºi de 25% de la bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Transporturilor ºi Infrastructurii ºi din
alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã
destinaþie , conform programului de investiþii publice aprobat.

EDILII

Guvernul a majorat în ºedinþa de guvern din 25 noiembrie
ajutorul anual la 135 lei pentru acoperirea unei pãrþi din costul
chiriei energiei electrice sau termice pentru veterani ºi vãduvele
veteranilor de rãzboi.
De la începutul anului 2010 Parlamentul European, va pune la
dispoziþie cetãþeniilor U.E. "micro-credite" de pânã la 25.000 euro.
Aceste credite pot fi acesate de acele persone care doresc sã contracteze
un împrumut pentru a porni sau dezvolta firme foarte mici.

AU APRINS BECUL

Aspectul feeric al comunei Beriu s-a extins cuprinzând
toate satele comunei prin programul amplu de modernizare ºi
extindere a iluminatului public stradal din comunã.
Serviciul public de iluminat stradal a fost câºtigat prin
licitaþie de firma MON BLANC SRL AIUD , care prin
angajamentul luat s-a þinut de cuvânt ºi le mulþumim pe aceastã
cale cã au reuºit într-un timp scurt de a moderniza sistemul de

iluminat stradal. Aceasta a presupus înlocuirea vechilor corpuri de
iluminat cu altele noi mai economice dar ºi mai performante ,
scopul fiind
reducerea cheltuielilor ºi a consumului. Prin
montarea aproximativ a 500 corpuri de iluminat , calitatea
iluminatului s-a îmbunãtãþit considerabil, fiecare gospodãrie
beneficiind de acest serviciu public

Serviciul Social
Berienii cu un venit mediu net de pânã la 615 lei / lunã vor beneficia de
ajutoarele pentru cãldurã . Familiile ºi persoanele singure cu venituri
reduse beneficiazã de ajutor lunar pentru încãlzirea locuinþei , prin
compensarea procentualã a valorii efective a facturii la energie termicã
Serviciul de Asitenta Sociala din cadrul Primariei Beriu va
poate oferi ajutor si informatii prin asistentii sociali Calinescu Monica Simona si
Lungu Ciprian.
In cadrul acestui serviciu avem cereri depuse si aprobate potivit Legii
416/2001, privind venitul minim garantat in numar efectiv de 42 dosare.
Potivit Ordonantei de Urgenta aGuvernului nr. 5/2003, privind
acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne si gaze naturale,
precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice aprobate prin
Hotararea Guvernului nr. 1350/2006, va aducem la cunostint faptul ca avem un
numar de 442 cereri depuse si aprobate pentru incalzirea locuintei cu lemne, 15
cereri pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale si 42 de dosare puse in plata
potrivit Legii 416/2001, care implicit beneficiaza de ajutor pentru incalzirea
locuintei in cuantum de 58 lei/luna.Ceilalti beneficiarii de ajutoare pentru
incalzirea locuintei cu lemne cat si cu gaze naturale se calculeaza in functie de
componenta familiei si veniturile acesteia.

în funcþie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie .
Astfel de acest sprijin beneficiazã persoanele care utilizeazã
pentru încãlzirea locuinþei gaze naturale, lemne, cãrbuni sau
combustibili petrolieri .
Nivelul de venit si cuantumurile pentru incalzirea locuintei cu lemne si
gaze naturale sunt urmatoarele :
LEMNE

GAZE
NATURALE

Sub 155 lei………………..54 lei………………………262 lei
155,1-210,1 lei…………….48 lei……………………...162 lei
210,1-260,1 lei…………….44 lei……………………...137 lei
260,1-310,1 lei…………….39 lei………………………112 lei
310,1-355,1 lei…………….34 lei………………………87 lei
355,1-425,1 lei……………..30 lei………………………62 lei
425,1-480,1 lei……………..26 lei………………………44 lei
480,1-540,1 lei……………..20 lei………………………31 lei
540,1-615 lei……………….16 lei………………………19 lei

Acest ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne se acorda pe perioada
sezonului rece , respective 01 noiembrie 2009-31 marie 2010.
Tot in cadrul serviciului de asistenta sociala va comunicam ca s-a facut
un acord de distibutie prin furnizarea de produse alimentare (faina si zahar),
incheiat intre Consiliul Judetean Hunedoara si Primaria Comunei Beriu, in
conformitate cu dispozitia Hotararii Guvernului Romaniei nr. 600/2009, privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare care provin din stocurile de interventie
comunitare destinate categoriilor de personae cele mai defavorizate.Produsul
este faina alba de grau tip 650 si se acorda in cantitate de 15 kg/persoana.
Lista nominala cu privire la persoanele beneficiare de ajutoare
alimentare este dupa cum urmeaza :
Beneficiarii Legii 416/2001- 42 dosare, respectiv 141 persoane.
- Pensionari 213 persoane
- Someri 98 persoane
- Pensii de handicap -136 persoane
Mentionam faptul ca doar faina a fost livrata si disribuita in
cantitate de 8235 kg, asteptam ca si zaharul sa ne fie livrat.
Asistent social
Calinescu Monica -Simona
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activit{|i :colare
# Alimente sãnãtoase ;i nesãnãtoase în alimentaþia mea#
În data de 16.10.2009 s-a desfãºurat la ªc.Gen.” C-tin. Daicoviciu”
cls. I-VIII Beriu activitatea „Alimente sãnãtoase ºi nesãnãtoase în
alimentaþia mea”:
·
O grupã de elevi au prezentat în faþa colegilor câteva alimente
sãnãtoase ºi rolul lor benefic asupra organismului;
· altã grupã au prezentat rolul nefast al unor alimente asupra
organismu-lui uman.;
· a mai fost ºi o prezentare de ghicitori pe aceastã temã ( clasele VVI) ;
· „Regimul alimentar este oglinda ta” relaþia dintre alimentaþie ºi
sãnãtate (clasa a-VIII-a);
· a avut loc ºi o expoziþie de desene pe aceastã temã (clasele V-VI)

„Natura te cheamã cu vraja ei#
În data de 16.11.2009 s-a desfãºurat la ªc.Gen.”C-tin.Daicoviciu”cls. I-VIII
Beriu activitatea „ Natura te cheamã cu vraja ei”.
La
aceastã activitate
au
participat elevii ºi preºcolarii ºcolii de centru, dar ºi elevii ºcolilor aparþinãtoare :
ªc.Gen. Cãstãu , ªc. Gen. Sibiºelul-Vechi .Activitatea a constat din confecþionarea de
obiecte din materiale refolosibile.
Lucrãrile au constituit obiectul unei expoziþii . Au existat lucrãri colective
( pe clase), creaþii ale elevilor supravegheate de prof. diriginþi , dar ºi individuale
create de elevi cu ajutorul pãrinþilor . Clasele I-IV de la ªc.Gen.”
C-tin. Daicoviciu” Beriu au prezentat sceneta „Luptãm pentru un mediu curat”
îmbrãcaþi în costume realizate din materiale reciclabile. O elevã din clasa a-VI-a a
compus o poezie pe aceastã temã . Trebuie subliniat faptul cã în aceastã activitate s-au
implicat pãrinþii elevilor, care au fost prezenþi la activitate , precum ºi viceprimarul
comunei Beriu
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Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice
are alocate 544 de milioane de euro
Incurajarea activitatilor turistice (Masura
313) se incadreaza in Axa III - Imbunatatirea
calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea
economiei rurale. Aceasta masura are ca obiectiv
general dezvoltarea activitatilor turistice in
zonele rurale, urmand sa contribuie, astfel, la
cresterea numarului de locuri de munca si a
veniturilor alternative, precum si la cresterea
atractivitatii spatiului rural.De fonduri prin
aceasta masura pot beneficia:
- microintreprinderile, asa cum sunt definite in
normele europene si in legislatia nationala in
vigoare (avand mai putin de 10 angajati si care
realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin
active totale in valoare de pana la 2 milioane de
euro, echivalent in lei) - persoanele fizice,
neinregistrate ca agenti economici, care se vor
angaja ca pana la data semnarii contractului de
finantare sa se autorizeze cu un statut minim de
persoana fizica autorizata si sa functioneze ca
microintreprinderi- comunele, prin
reprezentantii lor legali, conform legislatiei
nationale in vigoare, precum si asociatiile de
d e z v o l t a r e
intercomunitara
realizate doar intre
comune si infiintate
conform legislatiei
nationale in vigoare ONG-urile, asa cum
sunt definite conform
legislatiei nationale in
v i g o a r e . Ti p u r i d e
investitii si cheltuieli
eligibile In cadrul
Masurii 312 se pot
realiza urmatoarele
tipuri de investitii:
1. Investitii in
infrastructura de
primire turistica:- constructia, modernizarea,
extinderea si dotarea structurilor de primire
turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de
structuri de primire turistice realizate de o
microintreprindere) avand pana la 15 camerenivelul de confort si calitatea serviciilor propuse
prin proiect trebuie sa atinga standardul de
calitate de minimum 3 flori/stele pentru
investitiile in structurile de primire turistice
altele decat cele de agroturism- structura de
primire turistica, nivelul de confort si calitate a
serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga
standardul de calitate de minimum 1 floare
pentru investitiile in agroturism.In cadrul
pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare
cel putin o activitate legata de agricultura,
crestere a animalelor, cultivare a diferitelor tipuri
de plante, livezi de pomi fructiferi etc. Tipurile de
structuri de primire turistice care pot fi finantate
prin aceasta masura sunt cu functiuni de cazare:
vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri,
sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip
camping, pensiuni turistice si pensiuni
agroturistice si structuri de primire cu functiuni
de cazare pe pontoane plutitoare.
2. Investitii in activitati recreationale:- investitii
private in infrastructura turistica de agrement
independenta sau dependenta de structura de
primire turistica, precum spatii de campare,
amenajari de stranduri si piscine, achizitionarea
de mijloace de transport traditionale pentru
plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima
achizitie de cai in scop turistic (cu exceptia celor
pentru curse si competitii) si asigurarea
adaposturilor acestora (ca parte componenta a
proiectului), rafting etc.
3. Investitii in infrastructura la scara mica
(precum centrele de informare, amenajarea de
marcaje turistice etc.):- construirea,

Aspecte ale
COMUNEI BERIU

modernizarea si dotarea centrelor locale de
informare in scopul promovarii, prezentarii si
vizitarii turistice- dezvoltarea de sisteme
electronice locale de rezervare pentru structurile
de primire turistice din spatiul rural conectate la
sistemele regionale si nationale- amenajarea de
marcaje turistice, refugii turistice de utilitate
publica etc.- investitii legate de refacerea in scop
turistic a vechilor trasee de cale ferata cu
ecartament ingust, a amenajarilor
complementare acestora (de exemplu:
constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea
C{ST{U
echipamentelor si utilajelor- investitii legate de
infiintarea si amenajarea de trasee tematice (de
exemplu: "Drumul vinului, "Drumul olaritului",
"Drumul cioplitorilor in lemn: etc.).
4. Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor
turistice lgate de turismul rural:- elaborarea de
materiale promotionale, precum prima editare a
materialelor in scopul promovarii actiunilor
turistice (de exemplu: brosuri de prezentare,
panouri de informare etc.)
.Conform normelor europene, pentru toate
tipurile de actiuni, vor fi
sustinute cheltuielile
cu:- achizitionarea de
utilaje, echipamente,
hardware, softuri,
C{ST{U
inclusiv achizitionarea
in leasing a acestora,
costurile de instalare si
montaj- costurile
generale legate de
intocmirea proiectului,
precum taxe pentru
arhitecti, ingineri si
consultanti, studii de
fezabilitate/memorii
justificative, taxe
pentru eliberarea
certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare
implementarii proiectelor, asa cum sunt ele
mentionate in legislatia nationala, achizitia de
patente si licente, in limita unui procent de 10%
SERECA
din valoarea totala a proiectului sau in limita a
5% pentru proiectele care nu prevad constructii.
Valoarea finantarii Pentru finantarea aceste
masuri sunt disponibile peste 544 de milioane de
euro, fonduri nerambursabile ce pot fi accesate
incepand din acest an si pana in 2013. Masura
beneficiaza de o alocare financiara anuala, care,
pentru acest an, este de aproape 109 milioane de
euro.Fondurile pot fi accesate astfel:1. pentru
investitiile in interes public negeneratoare de
profit, intensitatea sprijinului public
nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul
cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de
200.000 de euro/proiect2. pentru investitiile
generatoare de profit, intensitatea ajutorului
public nerambursabil va fi de pana la:- 70% din
PENSIUNE C{ST{U
totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi
70.000 de euro/proiect, in cazul proiectelor de
investitii in agroturism- 50% din totalul
cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 de
euro/proiect, pentru alte tipuri de
investitii in turismul rural.
Valoarea minima eligibila a unui
proiect este de 5.000 de euro. Pentru
beneficiarul care a optat in formatul
cererii de finantare pentru avans in
vederea demararii investitiei,
TIPARUL EXECUTAT LA
Agentia de Plati pentru Dezvoltare
tipografia #Danielle#
Rurala si Pescuit (APDRP) poate sa
acorde un avans de maxim 20% din
valoarea eligibila nerambursabila.
danielle
Tehnoredactare
Orã;t ie str. G. Co;buc nr. 26 tel.< 0254-24.24.10
- Alin Suciu
Ing. Micu\ Adrian
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