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PRIORITÃ|IILE PE ANUL 2010 ALE COMUNEI BERIU
Prioritar pentru anul 2010 este proiectul pe mãsura
3.2.2. (FEADR) ce vizeazã îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã
pentru populaþia din mediul rural , acest proiect cuprinzand:
-MODERNIZAREA CAMINULUI CULTURAL DIN
CASTAU
-ASFALTAREA STRAZILOR DIN BERIU SI CASTAU,
-CANALIZAREA SATELOR DIN COMUNA,PRECUM
SI

CONSTRUIREA UNUI LOCAL PENTRU FORMA DE
INVATAMINT ,SCOALA DUPA SCOALA.
Concesionarea serviciului de salubrizare în întreaga
comunã , Introducerea reþelei de apã potabilã în satul Poieni ºi
extinderea reþelei în toate gospodãriile de pe arterele principale
ale comunei , Asfaltarea drumurilor comunale DC 54A (
Cucuiº) ºi DC 54C ( Poieni). Tot în acest an vom continua
extinderea reþelei de gaz în localitatea Cãstãu.
De asemenea tot în anul 2010 primãria ºi-a propus
finalizarea Planului Urbanistic General al comunei .
Anul acesta se incepe constructia BLOCULUI ANL in
Castau ,si a unei SALI DE SPORT IN BERIU.
Se continuã retrocedarea terenurilor agricole pentru
proprietari conform Legii 18 /1991.
Pãºunile comunale se curãþã în continuare
Vom da o atenþie deosebitã spaþiilor verzi din fiecare sat ºi
protecþiei mediului.
Comuna Beriu a devenit membrã a Asociaþiei de
Dezvoltare Intercomunitarã
„ Sistemul Integrat de Gestionare a Deºeurilor .precum si a
Grupului de Actiune Locala (GAL) sub denumirea de
SARGETIA
Am amintit câteva din prioritãþile pe care sperãm sã le
Primar Ing. Bîc Emil Moise
putem îndeplini în acest an

APIA te sprijin[ s[ fi un fermier european
A. SPRIJIN FINANCIAR 2010
FONDURI EUROPENE
1.
Schema de platã unicã pe suprafaþã .
( SAPS);
2. P l ã þ i n a þ i o n a l e d i r e c t e
complementare ( PNDC);
3. Schema de platã separatã pentru
zahãr;
4. Schema de plãþi tranzitorii pentru
tomatele destinate precesãrii;
5. Sprijin pentru zona montanã
defavorizatã ( ZMD/ LFA) Mãsura
211;
6. Sprijin pentru zonele defavorizate
altele decât cea montanã Mãsura
212
Zona semnificativã defavorizatã ZSD
Zona defavorizatã de
condiþii
naturale specifice ZDS
7. Plãþi de agro - mediu - Mãsura 214
1
pachetul 1 -pajiºti cu înaltã valoare

naturalã
1 pachetul 2- practici agricole tradiþionale
1 pachetul 3 -pajiºti importante pentru
pãsãri
1 pachetul 4 culturi verzi
Condiþiile generale care trebuie
îndeplinite pentru a putea beneficia de
subvenþie sunt cele prevãzute în OUG nr.
125/ 2006 modificatã ºi completatã de
Ordonanþa nr.16/ 2009:
- sã desfãºoare o activitate agricolã pe
o exploataþie care are o suprafaþã de cel puþin
1 ha, iar suprafaþa parcelei agricole sã fie de
cel puþin0,3 ha. În cazul viilor, livezilor,
culturilor de hamei, pepinierelor pomicole,
viticole, arbuºtilor fructiferi, suprafaþã
minimã a parcelei trebuie sã fie de cel puþin
0,1 ha;
- sã declare toate parcelele agricole
eligibile ºi neeligibile pe care le utilizeazã;
- sã depunã o singurã cerere unicã de
platã pe suprafaþã , indiferent dacã parcelele

pe care le utilizeazã sunt situate în localitãþi/
judeþe diferite;
- sã respecte bunele condiþii agricole
ºi de mediu ( GAEC) , pe toatã suprafaþa
agricolã a exploataþiei .
Perioada de depunere a cererii unice de platã
pe suprafaþã:
01.03 - 17.05.2010 fãrã penalizãri;
18.05 11.06.2010 cu penalizãri de
1% pe zi
La depunerea cererii sunt necesare:
- copie BI / CI paºaport;
- copie dupã documentele care
dovedesc forma de organizare, desemnare
administrator ºi înregistrare fiscalã, în
cazul persoanelor juridice;
- dovadã cont bancar activ;
- procura notarialã / delegaþie de
împuternicire dacã fermierul este
reprezentat de o altã persoanã.
continuare în pag. 2
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TAXE PRESTÃRI SERVICII
1.
2.
3.

Taxã transport tractor cu remorcã - 50lei / orã
Taxã tractor cu frezã pentru pãºuni - 300lei / orã
Taxã închiriere buldoexcavator JCB- 3CX pentru diferite lucrãri:
a)Sãpãturi cu buldoexcavatorul
- 80lei/ orã ;
b)Nivelat teren ,sau drumuri cu cupã multifuncþionalã - 40 lei / orã ;
c)Încãrcat materiale cu cupã multifuncþionalã
- 50 lei / orã
d)Executat lucrãri cu burghiul
- 50 lei / orã

Informa\ii Guvern
Programul #Prima casã#, prelungit pânã la 15 februarie în actuala formulã
Programul guvernamental „Prima casã” va fi prelungit pânã
la 15 februarie 2010 în actuala formulã, urmând ca dupã aceastã
datã sã fie restructurat, astfel încât sã se punã un mai mare accent pe
construcþia de locuinþe noi, de la zero,
Executivul a aprobat o Hotãrâre de Guvern pentru
continuarea acordãrii de garanþii de stat, potrivit criteriilor
prevãzute în legislaþia actualã, pentru achiziþionarea locuinþelor de
cãtre solicitanþii eligibili care prezintã antecontracte de vânzarecumpãrare în formã autenticã sau sub semnãturã privatã, pânã la
15 februarie 2010, inclusiv, cu datã certã.
„Dupã ºase luni de la lansare, Programul „Prima casã” ºi-a
atins scopul, acela de a veni în sprijinul a 11.500 de români care astãzi
ºi-au achiziþionat locuinþe prin acest program ºi nu mai plã
tesc chirie”.
În cele 6 luni de la lansarea Programului „Prima casã” au

fost soluþionate aproximativ 11.500 de solicitãri de garantare, în
valoare totalã de cca. 485 de milioane de euro.
Primul-ministru precizeaza cã dupã 15 februarie Programul
„Prima casã” va fi restructurat. „Guvernul va veni cu o nouã
formulã restructuratã, în care, fãrã sã renunþãm la componenta
actualã care pune accent pe locuinþele finalizate, îi vom imprima o
nouã direcþie. O sã punem accent mai mare pe construcþia de locuinþe
noi, de la zero, pentru a întãri efectul multiplicator în economie”. De
asemenea, modificãrile care vor fi aduse acestui Program au în
vedere relansarea pieþei construcþiilor ºi impulsionarea economiei
prin oferirea de resurse suplimentare utilizând garanþii
guvernamentale.
Pentru modificarea Programului “Prima casã”, Guvernul se
va consulta cu Parlamentul precum ºi cu reprezentanþii mediului de
afaceri ºi cu cei ai sectorului bancar ºi imobiliar.

Impozitarea pensiilor rãmâne neschimbatã în anul 2010
Astfel, se vor impozita doar pensiile mai mari de 1000 de lei, ministrul Muncii subliniind cã se impoziteazã suma care depãºeºte
1000 de lei. “Acest buget prevede impozitarea pensiilor la fel ca anul trecut, adicã pentru pensiile peste 1000 de lei se impoziteazã suma care
depãºeºte 1000 de lei. Nu se schimbã absolut nimic în acest sistem.”

APIA te sprijin[ s[ fi un fermier european
continuare din pag. 1
CONTROLUL PE TEREN EFECTUAT
ASUPRA CERERII UNICE DE PLATÃ PE
SUPRAFAÞÃ
Scopul controlului pe teren este de a verifica:
veridicitatea datelor declarate în
cererea unicã de platã pe suprafaþã
respectarea Bunelor Condiþii Agricole
ºi de Mediu ( GAEC) conform cerinþelor de
ecocondiþionalitate;
cerinþele specifice aferente pachetelor
de agro-mediu ºi cerinþele minime privind
utilizarea produselor de protecþie a plantelor
ºi a fertilizanþilor;
În cazul în care controlul pe teren nu a putut
fi efectuat din motive generale de fermier ,
cererea de platã va fi respinsã.
B. SPRIJIN FINANCIAR
ACORDAT
PRODUCÃTORILOR AGRICOL MÃSURI

DE PIAÞÃ
a) Sprijin acordat producãtorilor agricoli
prin programul apicol 2008- 2010, pentru
combaterea varoozei, achiziþionarea de matci
selecþionate, roiuri pe fag ºi roiuri la pachet;
b) Sprijin comunitar acordat pentru
furnizarea laptelui în instituþiile ºcolare,
grãdiniþe sau alte instituþii de învãþãmânt
preºcolar , ºcoli primare;
c) Programul PEAD 2009 ( HG 600/ 2009)
Furnizarea de produse alimentare zahãr ºi
fãinã pentru:
persoane beneficiare de venitul minim
garantat;
pensionarii cu venituri sub 400 lei/
luã;
ºomerii care beneficiazã de
indemnizaþi de ºomaj în baza prevederilor
Legii nr. 72/ 2002;
persoanele cu handicap grav ºi
accentuat, (adulþi ºi copii)

neinstituþionalizate;
C. PLÃÞI NAÞIONALE DIRECTE
C O M P L E M E N TA R E Î N S E C T O R
ZOOTEHNIC
Se acordã pentru specia bovinã ºi ovina /
caprina în urmãtoarele condiþii:
a)
pentru exploataþii cu minim 3 capete
bovine la data de 31.01.2008; animalele sã fie
înscrise în RNE ºi sã nu aibã datorii la bugetul
local ºi de stat;
b)
pentru ovine / caprine cu minim 50
capete ovine / 25 capete caprine cu vârsta
minimã de 1 an; animalele sã fie înscrise în
RNE ºi sã nu aibã datãrii la bugetul local ºi de
stat.
c)
Neutralizarea deºeurilor de origine
animalã pentru deºeurile de animale
provenite din gospodãriile populaþiei sau
ferme autorizate 50 % sau 100 % din valoarea
fãrã T.V.A.
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Informaþii privind impozitele ;i taxele
Bugetul local al
comunei
Beriu
este
alcãtuit
din
impozitele ºi taxele locale
încasate de la persoanele fizice ºi
juridice de pe raza administrativ
teritoriala a comunei Beriu ,
conform Codului fiscal , Legea
nr.571/ 2003 Titlul IX
cu
modificãrile
ºi completãrile
H.G.R. 956/ 14.08.2009 ºi din
sume defalcate din impozitul pe
profit ºi TVA plãtite de agenþii
economici de pe raza comunei
comunei .
Impozitele ºi taxele locale stabilite prin Hotãrârea Consiliului Local
nr.44 / 2009 privind impozitele ºi taxele locale pentru anul 2010 sunt :
Impozitul ºi taxa pe clãdiri persoane fizice ºi juridice;
- Impozitul ºi taxa pe teren persoane fizice ºi juridice ;
- Impozitul pe mijloace de transport persoane fizice ºi juridice;
- Taxe extrajudiciare de timbru;
- Amenzi;
- Alte impozite ºi taxe.
Impozitul pe clãdiri datorat de persoanele fizice se calculeazã prin
aplicarea
cotei de impozitare de 0,1 % din valoarea impozabilã a clãdirii determinatã
potrivit art. 251 alin.3 din Codul fiscal modificat ºi completat cu HGR 958 / 19
.08. 2009.
Contribuabilii persoane fizice, datoreazã impozit pe clãdiri calculat prin
aplicarea unei cote de 1% din valoarea de inventar a clãdirii înregistratã în actele
contabile ale contribuabilului.
Pentru clãdirile care nu au fost reevaluate în ultimii trei ani cota de

locale ale comunei Beriu pe anul 2010
impozitare este de 10% aplicatã la valoarea de inventar aflatã în evidenþã.
Impozitul pe teren ºi taxa pe teren se datoreazã de cãtre contribuabilii
persoane fizice ºi juridice care deþin terenuri amplasate pe raza administrativã
teritorialã a comunei Beriu , indiferent dacã terenurile se aflã în intravilanul sau
extravilanul localitãþii, terenuri cu construcþii sau neocupate de construcþii .
Impozitul pe teren se stabileºte în sumã fixã pe hectar de teren în funcþie de rangul
localitãþii în care se aflã terenul , de zona ºi / sau categoria de folosinþã a terenului.
Impozitul pe mijloacele de transport datorat de cãtre proprietarii de
autovehicule se calculeazã în funcþie de tipul mijlocului de transport, capacitatea
cilindricã a motorului sau de masa maximã autorizatã, potrivit art. 263 din
Legea nr. 571 / 2003 Cod fiscal modificatã prin Anexa la HGR nr. 956 / 2009 .
Conform Hotãrârii Consiliului Local nr. 44/ 2009 pentru deþinãtori de
vehicule lente s-a stabilit o taxã anualã de 25 lei, taxã ce trebuie achitatã
anticipat pentru întregul an fiscal 2010 pânã la data de 15 martie 2010.
Impozitul pe clãdiri, impozitul pe teren ºi impozitul pe mijloace de
transport se plãteºte anual în douã termene de platã , pânã la datele de 31 martie
inclusiv ºi respectiv 30 septembrie inclusiv.
Dupã expirarea fiecãrui termen de platã pentru neachitarea impozitelor
ºi taxelor locale se percep majorãri de întârziere de 0,1 % pe zi la suma rãmasã
neachitatã.
Pentru plata cu anticipaþie a impozitelor ºi taxelor locale pânã la data de 31
martie inclusiv se acordã o bonificaþie de 10% conform Hotãrârii Consiliului
Local.
Beneficiazã de scutiri de la plata impozitului pe clãdiri ºi a impozitului
pe teren urmãtoarele persoane : veterani de rãzboi ºi vãduvele veteranilor de
rãzboi , persoanele cu handicap grav sau accentuat ºi luptãtorii victoriei
Revoluþiei din decembrie 1989.
Scutirea se acordã doar pe baza de acte doveditoare însoþite de o cerere
ce se înregistreazã la Primãria Comunei Beriu .
REFERENT IMPOZITE ªI TAXE
NISTORESC IOAN

Masura 142 Infiintarea grupurilor de producatori
Se finanteaza: 100%
Valoare minima finantata: 15.000 €
Valoare maxima finantata: 50.000 €
Obiective generale
Cresterea competitivitatii sectoarelor primare agricol
si silvic, prin dezvoltarea echilibrata a relatiilor dintre
producatori si sectoarele de procesare si
comercializare, precum si adaptarea productiei din
punct de vedere calitativ si cantitativ la cerintele
consumatorilor.
Obiective specifice
Incurajarea infiintarii grupurilor de producatori din
sectorul agricol si silvic in vederea obtinerii de
produse de calitate care indeplinesc standardele
comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de
productie unitare si sprijinirea accesului la piata a
propriilor membri.
Obiective operationale
Cresterea numarului de grupuri de producatori
sprijinite pentru infiintare si functionare
administrativa si cresterea veniturilor prin
imbunatatirea capacitatii tehnice si de management a
membrilor acestora.
Domeniul de actiune
Domeniul de actiune al masurii il constituie
incurajarea infiintarii si functionarii administrative a
grupurilor de producatori, recunoscute in
conformitate cu prevederile legislatiei nationale in
vigoare, ceea ce va conduce la:
a) Adaptarea productiei la cerintele si exigentele
pietei;
b) Asigurarea comercializarii in comun a produselor,
inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea
vanzarilor si distributia produselor cu ridicata;
\c) Cresterea valorii adaugate a productiei obtinute in
comun si o mai buna gestionare economica a
resurselor si rezultatelor obtinute;
d) Stabilirea unor reguli comune in ceea ce priveste
informatiile asupra productiei, in special cu privire la
cantitate, calitate si tipul ofertei, acordandu-se o
atentie deosebita produselor obtinute in cantitati

corespunzatoare
pentru industria prelucratoare si pentru reteaua de
comercializare.
Prevederile acestei masuri se aplica la nivelul
intregului teritoriu al Romaniei.
Tipul sprijinului
In cadrul acestei masuri se acorda sprijin public
nerambursabil de 100%.
Suma acordata prin aceasta masura se calculeaza
anual in functie de valoarea productiei anuale
comercializate de catre grupul de producatori
recunoscut.
Schema de sprijin pentru grupurile de producatori
este urmatoarea:
Rate anuale acordate in primii 5 ani de la data
recunoasterii grupului de producatori;
Sprijinul va fi calculat pe baza productiei
comercializate anual de catre grupul de producatori.
Definirea beneficiarilor
Grupuri de producatori recunoscute oficial incepand
cu 1 ianuarie 2007 pana la 31 decembrie 2013,
conform prevederilor legislatiei in vigoare.
Se exclud de la finantare grupurile de producatori,
recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin
prin Programul SAPARD sau de la bugetul national,
precum si organizatiile de producatori din sectorul
legume-fructe care
beneficiaza de sprijin prin Regulamentul CE
2200/1996, precum si organizatiile de producatori de
hamei.
Descrierea procedurii oficiale pentru recunoasterea
grupurilor inclusiv criteriile de recunoastere.
Conform legislatiei in vigoare, grupurile de
producatori sunt recunoscute de catre Ministerul
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, responsabil pentru:
a) analiza si decizia privind recunoasterea grupului de
producatori;
b) verificarea periodica a conditiilor de recunoastere;
c) emiterea si inregistrarea avizului de recunoastere al
grupului de producatori intr-un registru special,
deschis in acest scop;
d) retragerea Avizului de recunoastere acordat
grupului de producatori, in situatia in care acesta a
fost obtinut prin prezentarea de date neconforme
realitatii, precum si atunci cand obligatiile fata de
membrii grupurilor de producatori, cuprinse in actul
constitutiv, nu mai sunt
respectate.
Legislatia in vigoare (Ordonanta nr. 37 din 14 iulie
2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 338/2005) prevede in principal, urmatoarele
criterii de recunoastere ale grupului de producatori:
1. sa fie persoana juridica infiintata la initiativa
producatorilor agricoli si forestieri, cu scopul de a
comercializa in comun produsele agricole si silvice ale
membrilor, urmarind realizarea urmatoarelor
obiective:
a. planificarea si modificarea productiei conform

cererii pietei, in special conform conditiilor de calitate
si cantitate;
b. promovarea concentrarii ofertei si plasarea pe piata
a produselor obtinute de membrii sai;
c. reducerea costurilor de productie si stabilirea
preturilor la producator;
d. promovarea utilizarii practicilor de cultivare, a
tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa
nu dauneze mediului inconjurator, in special pentru
protectia calitatii apelor, a solului si a peisajului
natural, precum si mentienerea si/sau promovarea
biodiversitatii.
2. alte conditii de recunoastere se refera la:
grupul de producatori este format din cel putin 5
membri;
sa comercializeze cel putin 75% din productia proprie
prin intermediul grupului de producatori;
dovedeste prin evidenta contabila o valoare minima a
productiei comercializate, pentru grupa de produs
pentru care solicta recunoasterea, de cel putin 10.000
Euro, echivalent in lei;
detine un sistem centralizat de contabilitate,
facturare, inregistrare si urmarire cantitativa,
calitativa si valorica a productiei membrilor;
membrii grupului de producatori au obligatia de a
plati contributiile financiare prevazute in actul
constitutiv pentru infiintarea si functionarea grupului
de producatori.
3. sa aiba prevazute in actul constitutiv sau in statut
obligatiile membrilor si ale grupului de producatori;
4. sa dispuna de organe de conducere si mijloace
tehnice care sa-i permita sa asigure managementul
comercial si financiar pentru functionarea grupului
de producatori.
Sectoare vizate
Sprijinul se acorda pentru grupurile de producatori
recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare,
pentru urmatoarelor categorii:
1.Sectorul agricol:
culturi de camp (cereale, oleaginoase, culturi proteice,
tehnice, culturi radacinoase camp);
horticultura ( flori, plante ornamentale);
viticultura (vita de vie pentru vin );
cresterea animalelor pentru lapte;
c re s t e re a a n i m a l e l o r ( e x c l u z a n d l a p t e l e ) ;
granivore (porci si pasari);
mixt (cresterea animalelor pentru lapte si
carne/culturi vegetale si cresterea animalelor).
2.Sectorul forestier:
produse lemnoase;
produse nelemnoase.
Conditiile de selectie a grupurilor de producatori vor
putea fi revizuite intr-o perioada de 2 ani de la
lansarea programului.
Ing. Micuþ Adrian
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Executivul a stabilit standarde de cost pentru serviciile sociale
Executivul a adoptat in luna ianuarie o
Hotãrâre de Guvern privind standardele de cost
pentru serviciile sociale destinate protecþiei ºi
pentru serviciile de promovare a drepturilor
copilului, protecþiei speciale a persoanelor cu
handicap ºi protecþiei persoanelor vârstnice.
Mihai ªeitan, ministrul Muncii, Muncii,
Familiei ºi Protecþiei Sociale a prezentat
standardele de cost pentru toate tipurile de
servicii sociale:
Astfel, pentru serviciile destinate
copiilor plasaþi la asistenþi maternali, Executivul
a stabilit standarde de cost de:
1 20.896 lei pe an pentru un copil aflat în
plasament
1 13.931 lei pe an /per copil pentru doi
copii
1 11.014 lei pe an /per copil pentru 3 copii
Pentru serviciile destinate copiilor cu
dizabilitãþi plasaþi la asistenþi maternali,
standardele de cost sunt de:
1 24.452 lei anul pentru un copil
1 17.486 lei pe an /per copil pentru doi sau
mai mulþi copii
Pentru serviciile destinate copiilor cu
HIV/SIDA plasaþi la asistenþi maternali
standardele de cost au fost stabilite la:
1 28.467 lei anual pentru un copil
1 21.501 lei pe an /per copil pentru doi sau
mai mulþi copii
Pentru centrele maternale standele de
cost sunt de:
1 31.756 lei an pentru un copil
1 28.868 lei pe an /per copil pentru doi
copii
1 27.904 lei pe an /per copil pentru 3 copii
Pentru serviciile sociale destinate
protecþiei ºi promovãrii drepturilor persoanelor

adulte cu handicap, standardele de cost stabilite
sunt urmãtoarele:
1 În Centrul de îngrijire ºi asistenþã
persoane adulte cu handicap (CIA), standardul
de cost va fi de 23.164 lei anual pentru fiecare
beneficiar,
1 În Centrul de Recuperare ºi Reabilitare
Persoane cu Handicap (CRRPH)- de
24.423 lei anual,
1 În Centrul de Recuperare ºi Reabilitare
Neuropsihiatricã (CRRN) standardul va
fi de 26.163 lei anual,
1 În Centrul de Integrare prin Terapie
Ocupaþionalã (CITO)- 18.692 lei pe an,
1 În Centrul Pilot de Recuperare ºi
Reabilitare (CPRR)- 26.915 lei pe an,
1 În Centrul de Pregãtire pentru o viaþã
independentã (CPVI)- 21.578 lei anual.
1
În centrele de Crizã (violenþa în
familie) standardul de cost va fi de 13.291 lei
annual, în centrele de zi- 13.088 lei pe an, iar în
centrele ambulatorii de recuperare- 4.992 anual
pentru fiecare beneficiar.

Aspecte ale
COMUNEI BERIU

C[minul Cultural
C[st[u

În Cãminele pentru persoane vârstnice
standardul de cost va fi de 16.926 lei anual pe
beneficiar.
De asemenea se încearcã creºterea
calitãþii serviciilor din aceste instituþii sociale,
prin creºterea specializãrii personalului care
lucreazã în aceste unitãþi, þinta stabilitã fiind de
60% personal specializat în centrele de zi ºi 80%
personal specializat în centrele rezidenþiale.
În ceea ce priveºte personalul care
deserveºte instituþiile cu activitate socialã, actul
normativ stabileºte foarte clar numãrul de
persoane care lucreazã în domeniul protecþiei
drepturilor copilului, protecþiei speciale a
persoanelor cu handicap ºi protecþiei
persoanelor vârstnice. În consecinþã din
numãrul actual de 32.000 de persoane 3000 vor
fi disponibilizate. Reducerea anualã de cheltuieli
pentru anul 2010, în comparaþie cu anul 2009, va
fi de:
1
26% - în domeniul protecþiei
copiilor (aproximativ 317 milioane de lei)
1
8% - în domeniul protecþiei
persoanelor cu handicap (aproximativ 36,6
milioane de lei)
1
3% - în domeniul protecþiei
persoanelor vârstnice (3,6 milioane de lei)
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Festivalul - concurs „ CÃLUªERUL TRANSILVÃNEAN „ ajuns la a- XXXXI-a ediþie
La festival au participat formaþii de
cãluºeri de la cãminele culturale, casele de
culturã sau alte aºezãminte culturale din judeþul
Hunedoara ºi judeþul Alba.
Formaþiei de cãluºeri din comuna Beriu ,
pentru valoarea evoluþiei artistice ºi pãstrarea
jocului
cãluºeresc
în cadrul Festivalului
Interjudeþean i s-a acordat Premiul al III lea .

În scopul stimulãrii ºi prezentãrii pe
scenã a unuia din cele mai strãvechi jocuri
bãrbãteºti cãluºerul - , precum ºi a obiceiului
folcloric în sine Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional
Hunedoara, Centrul
Judeþean pentru
Conservarea
ºi
Promovarea
Culturii
Tradiþionale
Hunedoara în colaborare cu
Primãria Municipiului Orãºtie au organizat în
data de 20 decembrie 2009 , Festivalul - concurs
„ CÃLUªERUL TRANSILVÃNEAN” .
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