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CEL MAI CUNOSCUT TARAF
repertoriul tarafului. Ca o recunoaºtere a meritelor sale
taraful din Cãstãu are numeroase piese înregistrate la
radio ºi televiziune.
De aceea pe data de 02. 02.2010 la Caminul
Cultural din localitatea Beriu a avut loc întâlnirea cu
membrii tarafului într-o nouã formulã:
URS IOAN ( junior) violonist
URS IOAN ( senior) violonist
KOVAKS ZOLTAN
acordeon ,contrabas ,orgã
MUNTEAN TRAIAN IONEL- taragot , clarinet , saxafon
TÃRÃªINCÃ MIHAELA ELENA solistã vocalã
CIORAN MONICA IOANA- solistã vocalã

Cel mai cunoscut taraf în zona Orãºtiei este cel de
la Cãstãu. Între membrii tarafului renumiþi sunt
interpreþi la vioarã. Dintre vioriºti o menþiune specialã se
cuvine lui Relu de la Cãstãu, interpret vestit dar ºi creator
de melodii specifice zonei . În prezent tradiþia este
continuatã de un alt mare virtuoz al viorii Ioan Urs
(junior) , actualul conducãtor al Tarafului de la Cãstãu .
Învârtitele ºi bãtutele sunt piesele de rezistenþã din

Programul întâlnirilor pe luna Martie - Aprilie a
formaþiei de dansatori ºi soliºti din comuna Beriu
împreunã cu taraful de la Cãstãu condus de domnul URS
IOAN:
LUNI - ora 17 ,00 - localitatea Cãstãu ( dansatori)
MARÞI - ora 18,00 - localitatea Beriu ( soliºti)
VINERI- ora 16,00 - localitatea Beriu ( dansatori)
SÂMBÃTÃ - ora 16,00 - localitatea Sibiºel (dansatori)
Consilier Primar Romulus Mari;

"NT}LNIRE DE PROMOVARE :I INFORMARE LA PRIM{RIA BERIU
MIERCURI
17.02.2010. în cadrul
Primãriei
Comunei Beriu a avut loc o întâlnire care a avut drept scop
prezentarea avantajelor cultivãrii intensive de arbuºti
fructiferi afin .
La aceastã întâlinre, iniþiatã de primarul Comunei
Beriu - BÎC EMIL MOISE în colaborare cu S.C. VITAL
BERRY MARKETING
au participat reprezentanþi ai
Primãriilor Brad, Veþel, Peºtiº, Bãiþa .
În materialul prezentat de reprezentantul firmei
VITAL BERRY MARKETING domnul Gonzalo Jara C,
administratorul firmei ºi de Liviu Bujor din Baia Mare,
reprezentant al firmei producãtoare de puiet de afin s-au
fãcut referirii cu privire la : costurile înfiinþãrii culturii ,
elemente de tehnologie ºi rentabilitate a culturii de afin.
De asemenea s-a evidenþiat avantajul deosebit pe care îl dã
posibilitatea desfacerii producþiei de afine la export . În
discuþiile libere purtate între participanþi, conducerea
firmei S.C. VITAL BERRY MARKETING ºi-a exprimat
dorinþa de înfiinþare a unei asociaþii la nivel judeþean de
cultivare a afinului, asigurând consilierea tehnicã gratuit.
Acþiunea s-a finalizat cu vizitarea plantaþiei de afin

Prima recoltã a culturii de afine apar dupã 3 ani de la
înfiinþarea culturii si este maximã la 6-7 ani menþinându-se
pe o duratã de aproximativ 30 de ani.
Se poate concluziona cã existã un real interes pentru
dezvoltarea ºi extinderea culturii de afin în zonã.
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Proiecte de hotãrâre aprobate în ºedinþa ordinarã a
Consiliului Local Beriu din data de 27 ianuarie 2010.
1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea creãrii unor locuri de muncã pentru ºomeri ,
subvenþionate prin AJOFM Hunedoara.
2.Proiect de hotãrâre privind propunerea de evaluare a activitãþii secretarului comunei
Beriu.
3.Proiect de hotãrâre privind aprobarea concesionãrii unei suprafeþe de 815 mp. teren
proprietate privatã a comunei Beriu localizatã în intravilanul satului Sibiºel sub ºi
împrejurul fostei magazii de cereale CAP Sibiºel, proprietate a domnului Urîtu Ilie.
4.Proiect de hotãrâre privind darea în administrarea S.C. AGROBERIANUL SRL
Beriu a utilajelor agricole proprietate a comunei Beriu.
5. Proiect de hotãrâre privind revocarea Hotãrârii nr. 49 / 2009 adoptatã de Consiliul Local al comunei Beriu în data de 22 octombrie
2009.
ªedinþa a fost prezidatã de domnul consilier BÂLDEA SORIN
domnul secretar Bruzan Eugen - Ioan

preºedinte de ºedinþã , asistat de domnul primar BÎC EMIL MOISE ºi

Informa\ii Guvern
* Toate pensiile speciale vor fi recalculate pe baza principiului
contributivitãþii ºi vor scãdea doar acele pensii care nu au fost
calculate în baza acestui principiu.
*Executivul a adoptat actul normativ care reglementeazã ºomajul
tehnic pentru anul 2010. Prin acest act normativ vor fi salvate în jur
de 200
mii
locuri
de muncã . Pe perioada suspendã
rii temporare a activitãþii , totale sau parþiale , a unui agent
economic , statul va susþine de la buget plata tuturor contribuþiilor
de asigurãri sociale, urmând ca salariul sã primeascã 75% din
salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat. De
asemenea , salariatul este scutit de plata impozitului pe venit.
Facilitãþile privind ºomajul tehnic se aplicã pentru 90 de zile
calendaristice, începând cu luna februarie.
* Ministerul Finanþelor Publice a propus un proiect care vine în
sprijinul
beneficiarilor
de proiecte derulate din fonduri
structurale europene.
Bugetul unor proiecte desfãºurate de cãtre autoritãþile publice este
constituit din fonduri structurale ( în proporþie de pânã la 85 % din
cheltuielile eligibile ), cofinanþare de la bugetul de stat ( maxim
13%) ºi din surse proprii ( minim 2% din valoarea eligibilã plus
cheltuieli neeligibile) . În acest mod cheltuielile proprii ale
autoritãþile locale se pot cifra la 2-10 % din valoarea finalã
a proiectului . Prin acest proiect legislativ , MFP propune
instituirea unui fond de garantare în baza cãruia se vor emite
garanþii, în numele ºi în contul Statului, în favoarea instituþiilor de
credit, pentru ca acestea sã acorde împrumuturi categoriilor de
beneficiari eligibili. Programului de sprijin se adreseazã unitãþilor
administrativ teritorial ºi operatorilor regionali de servicii de
alimentare cu apã ºi canalizare care deruleazã proiecte finanþate din

ACHIZI|IE PUBLIC{
Miercuri , 19.02.2010 la sediul Primãriei Comunei
Beriu , a avut loc deschiderea ofertelor privind atribuirea
contractului de achiziþie publicã având ca obiect Elaborarea
Planului de Urbanism General al comunei Beriu
Au fost depuse un numãr de patru oferte, respective:
1. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURÃ , URBANISM “
ION MINCU” BUCUREªTI
2. SC CAPITEL PROIECT SRL ALBA IULIA
3. S.C. URBAN TEAM SRL BUCUREªTI
4. S.C. PROCAD SRL TIMIªOARA
Criteriu de atribuire a contractului a fost ales “ oferta cea mai
avantajoasã din punct de vedere economic”
În urma analizãrii de cãtre comisia de licitaþia a
ofertelor prezentate
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURÃ ,
URBANISM “ ION MINCU” BUCUREªTI a fost declaratã
câºtigãtoare cu un punctaj de 99,33 puncte.
Consilier juridic ,
DAMIAN GHEORGHE

fonduri structurale. Proiectele pentru care se poate solicita ajutor
sunt cele din infrastructura rutierã, infrastructura energeticã ,
infrastructura de
alimentare cu apã , canalizare º
i tratarea apelor , infrastructura pentru managementul deºeurilor ,
infrastructura destinatã educaþiei ºi infrastructura în domeniul
sãnãtãþii.
* Guvernul îºi propune sã finanþeze construirea a 10 case în
fiecare comunã, pentru specialiºtii care sunt angajaþi în sectorul
public în mediul rural:: medici, profesori, ingineri sau poliþiºti .
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului a precizat cã
persoanele cu vârsta mai micã de 35 de ani vor avea prioritate în
obþinerea unei case prin acest program guvernamental .Casele vor
fi realizate din bugetul Agenþiei Naþionale pentru Locuinþe, la
solicitarea administraþiilor publice
locale, iar
închirierea
locuinþelor pentru specialiºti se face pe durata contractului de
muncã. Oportunitatea aplicãrii unei taxe de închiriere, precum ºi
cuantumul chiriei vor fi stabilite de cãtre administraþiile locale, dar
chiria nu poate fi mai mare decât cheltuielile de administrare a
locuinþei. Locuinþele vor 2 sau 3 camere , iar suprafeþele locative
vor avea între 100 mp sau 120 mp.
* Serviciul militar pe bazã de voluntariat rãmâne în vigoare , nu
se schimbã nimic din acest punct de vedere. Legea adoptatã
instituie aplicarea unor amenzi pentru tineri care, la 18 , în termen
de 6 luni de la împlinirea acestei vârste , nu se prezintã la centrele
militare pentru a fi luaþi în evidenþã.
* Modificãrile aduse Programului Prima casã pun accent pe
construcþia de la zero a locuinþelor , cu efect multiplicator în
economie, care sã stimuleze crearea de noi locuri de muncã ºi sã
aducã mai multe resurse activitãþii economice într-o perioadã
încã dificilã din punct de vedere economic.

iNFORMA|II CONSILUL JUDE\EAN
La ºedinþa Consiliului Judeþean Hunedoara din data
de 23.02.2010, s-a aprobat bugetul judeþului pe anul 2010, alocânduse sume de bani pentru efectuarea unor proiecte ºi lucrãri de
drumuri judeþene :
-23,80 mii lei pentru ridicãri topografice , pentru
elaborarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investiþii”
Modernizare drumuri de acces pentru integrarea în circuitul
european a cetãþilor dacice din Munþii Orãºtiei „ DJ 705A Costeºti
Sarmizegetusa Regia;
-200.000 mii lei pentru continuarea lucrãrilor de
investiþii „Modernizare drum Ocoliºu Mic - Ludeºti de Jos „ DJ
705 J - DJ 668A ;
-100.000 mii lei pentru continuarea lucrãrilor la
obiectivul de investiþii „Îmbrãcãminte bituminoase uºoare „
Cãstãu- Sibiºel Cabana Prislop DJ705F
Consilier judeþean
DJ 705 A
Mariº Daniela - Letiþia
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BISERICA DIN SIBISELUL VECHI

Biserica ortodoxã din Sibiºelul Vechi este
aºezatã într-un loc pitoresc , într-un cadru natural
deosebit , pe coasta de sub dealul ” Bordului”
înconjuratã de brazi ºi de mormintele care strãjuiesc
cimitirul.
Nu se cunoaºte anul ridicãrii . Se ºtie doar
cã în anul 1870 biserica fiind neîncãpãtoare , preotul pe
care zideºte turnul ºi clopotniþa . La aceea vreme ,
biserica era acoperitã cu ºindrilã .
În anul
1900, sub preotul
ILIE
POPOVICIU , biserica ºi altarul sunt acoperite cu þiglã
, iar turnul este acoperit cu tablã.
În anul 1914 când primul rãzboi mondial
bãtea la porþile Transilvaniei , armata austro ungarã
cãuta clopote , îndeosebi de la bisericile ortodoxe pe
care le topeau transformându-le ulterior în þevi de
tun. De aceea , clopotele au fost coborâte din clopotniþã
ºi au fost ascunse, se crede cã în albia râului Sibiºel.
În perioada interbelicã , satul Sibiºelul
Vechi , cunoaºte o perioada de prosperitate . La fel ºi
biserica din sat este zugrãvitã în interior .
Între anii 1968- 1969 , comunitatea fiind
integralã din creºtini ortodoxi , sub preotul IOAN
CÃLIMAN, biserica este refãcutã , se zideºte altarul
pentru mãrirea interioarã , se face iconostasul existent
ºi acum.
V aloarea devizului a fost de peste 100.000 lei din care
Episcopia Aradului a donat 5.000 lei ,Protopopiatul
Deva ,de care aparþinea atunci parohia Sibiºel 10.000
lei, iar Departamentelor cultelor 5.000 lei .
Din anul 1977 , în aceastã bisericã slujeºte
preotul ªtefãnie Tiberiu care zugrãveºte biserica în
interior, iar exteriorul acesteia, îl tencuieºte în terasit.
De asemenea , tot în timpul sãu sunt achiziþionate
diferite cãrþi ºi obiecte de cult. Acesta se stinge din viaþã
în anul 2002, precedându-i în pastoraþie, preotul

CIUCIAN CORNEL - AVRAM din 11 .01. 2003.
În anul 2004 a fost rânduitã þigla pe
acoperiºul bisericii , în anul 2005 , a fost pregãtit
peretele pentru picturã, iar în anul 2006 , s-a pictat
interiorul bisericii în tehnica tempera de cãtre
pictorul Mihai Minescu din Orãºtie . În acelaºi an , s-a
executat lucrarea de tâmplãrie în PVC cu geam
termopan , fiind înlocuite geamurile existente. Tot în
2006 , s-a montat lambriul în interior . În anul 2007 , a
fost realizatã instalaþia de încãlzire centralã din
bisericã , apoi pardoseala a fost acoperitã cu mochetã
trafic intens.
Toate acestea s-au fãcut pe cheltuiala
oamenilor din sat , dar amintim câtiva importanþi
donatori , fãrã de care nu s-ar fi putut realiza toate
aceste lucruri , Primãria Comunei Beriu , Consiliul
Judeþean Hunedoara , Arhitecþi fam. Machedon Florin
ºi Luminiþa, prof. dr,. Silvestru Traian director
Raiffeisen Bank , Consilier Criºan Ioan, Consilier
Sãloi Ilie, Dãnescu Elvira, Bãdãlãu Mihai , fam
Neamþu Sergiu ºi Luminiþa, Ciorea Avram , valoarea
ridicându-se la peste 90.000 RON .
Biserica din Sibiºelul Vechi va fi împodobitã
pe viitor , chiar pânã la sfârºitul anului 2010 cu
scaune din lemn de stejar sculptate , iar iconostasul
poleit în foiþã de aur.
Aºa cum spunea Lucian Blaga ” Biserica va
rãmâne mereu un loc unde omul va regãsi ceea ce a
lãsat”, iar Nicolae Iorga spunea : " dacã vei pleca
undeva , departe de satul tãu , dupã un timp cînd te vei
întoarce , vei descoperi cã satul ºi uliþele nu mai sînt
cum au fost , dar biserica va rãmâne tot pe locul unde
ai lãsat-o."
Preot CIUCIAN CORNEL
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TRADITIE
SI
REALITATE
,
,
Încã mai gãsim pe-afarã
pâlcuri cu zãpadã. Încã mai
povestim întâmplãri despre
care spunem : mai demult era
aºa, acum puþini mai sunt cei
care au cunoscut bãtrânii
satului .
Sã scriem de trecut sau de
prezent?
Sã
vorbim
de
viaþa
adulþilor sau a copiilor ?
Sã începem cu cei mici .
Cicã , primãvara ieºeau la
joacã. Jocuri total diferite de
cele de azi . TOATE SE
DESFÃªURAU în aer liber .
Vom reda doar unul
De-a surduca -n bâtã seamãnã cu oina de azi .
Surduca era o minge din pãr
de
bovinã( rezultat din
þesãlatul bovinelor ) care se
lega pe circumferinþa unui
ghemotoc rotund, în mai
multe direcþii ºi era lovit cu
putere de o bâtã
Ce mâncau copii ?
Iarna
ºi
primãvara
vitaminele le luau din cereale
( grâu fiert cu lapte ºi miere) ,
cucuruz fiert cu zahãr , zamã
de
poame (fructe uscate
fierte în apã) sau chiar fructe
uscate , seminþe de dovleac
prãjite.
Berienii erau harnici ,
se ocupau de creºterea
animalelor , împletitul
coºercilor , fãceau mãturi,
mãturoaie, þeseau , coseau,
tricotau, fãceau
mâncare
specificã berienilor
Toatã lumea se grãbea
sã-ºi termine lucru început
cã vine pãsarea primãverii
ºi cântã:
« Suci , suci,
þasã pânza
cã dã frunza…»

Detergentul pentru
albit pânza era muiatul
repetat în apa de râu ºi
uscatul la soare în zilele de
varã.
Începe Postul
Paºtelui ºi oalele de frupt
fãcute din lut erau urcate-n
pod. Foloseau cele de post .
Nu mâncau lapte,ou sau
carne . Pentru prãjit
foloseau uleiul de floarea
soarelui sau dovleac . La
familia Tivãruº era un teasc
de ulei , berienii aveau ºi
moarã . Mãncau adesea
mãmãligã , mãlai ºi chiar cir
( mãmãligã din fãinã de
grâu) .
În zilele de Paºti copii joacã
Corcia, participanþi pânã la
10 ani.
Se face o groapã care
se acoperã , pe rând , cu
rumeguº ºi apoi cu nisip.
Pe marginea gropii
se face un plan înclinat
dintr-o scândurã.
Ouãle se durigã
( rostogolesc) pe scândurã.
Fiecare copil dã
drumul la câte un ou ,
încercând sã lovescã un alt
ou
Copilul cãruia i s-a spart oul
i se cere bani.
Se continuã jocul
prin lovirea cu bani a altui
ou.
Cel cãruia i se va sparge un
ou va plãti o sumã de bani.
Cu banii cãºtigaþi
îºi vor cumpãra jucãrii ºi
dulciuri.
Dupã dezlegarea
mãieticului dupã Paºti
începeau uspeþele . Mai
îmtâi se cuscreau. Socrii
mari ºi mici
pregãteau

zestrea: þoluri , straie, strãiþi,
ºtergare, saci , mobila de
bucãtãrie era CREDENÞU
iar COASTÃNU era dulapul
( sertare pe orizontalã) .
Hainele le tiglãzuiau cu un
tiglãzãu cu jar pe care-l
vântura ca sã se încingã plita.
Fãceau la ciupag ºi poale
chiar ºi pãturi ( pliseuri).
Când cânta Relu de la
Cãstãu câte o învãrtitã pe
"coarda hãi groasã" nimeni
nu mai stãtea dupã masã.
Dupã încheierea
postului începeau nedeile . A
doua zi de Paºti la Tãmãºasa
, a treia de zi de Paºti la
Bucium
ºi apoi în toate
duminicile , în câte un sat din
zona Orãºtiei. Fete ºi feciori
alãturi de cei însuraþi jucau
împreunã- ora limitã era
asfinþitul soarelui, niciodatã
nu prindea noaptea pe drum
vreo fatã.
Acum…
Locul de dans a fost la
început pe podul de peste
râu , apoi în curtea ºcolii, iar
apoi la Cãminul Cultural în
fum , praf ºi mare zgomot
( muzica la maxim).
Mãrþiºorul era fãcut de
fete.
Se împletea un ºnur , din
fir alb ºi roºu , rãsucit .
La capãtul firului se
puneau douã zmocote, unul
alb ºi celãlalt roºu. Zmocotele
se fãceau din douã discuri
de carton prin care se trecea
mãtase , albã sau roºie.
Prin cele douã discuri se
treceau un fir cu care se
legau firele, apoi se tãiau pe
margine. Zmocotele se legau
de ºnurul rãsucit .

Aspecte ale
COMUNEI BERIU

Intrare 'n comuna
Beriu (sat. C[st[u)

:coal[ Sibi;el

Gr[dini\[ Beriu

Educatoare Doina Ilie

INFORMA|II
SERVICIUL DE ASISTEN|{ SOCIAL{
In cadrul serviciului de asistenta
comunitare destinate categoriilor de personae
sociala va comunicam ca s-a facut un acord de
cele mai defavorizate.
distributie prin furnizarea de produse
Produsul este zahar alb iar cantitatea
alimentare (faina,zahar), incheiat intre
receptionata este de 2196 kg iar cantitatea
Consiliul Judetean Hunedoara si Primaria
medie distribuita pe persoana este de 4 kg.
Comunei Beriu, in conformitate cu dispozitia
Lista nominala cu privire la persoanele
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 600/2009,
"magine
beneficiare de ajutoare alimentare este dupa
cum urmeaza:
Or[;tioara de Jos
-Beneficiarii Legii
416/2001 44 dosare respectiv 117
persoane, respectiv 468 kg zahar.
-Pensionari 189 pesoane,
respectiv 756 kg zahar.
-Someri 114 persoane,
COLABORATORI
respectiv 456 kg zahar.
-Pensii de handicap 129
TIPARUL EXECUTAT LA
persoane, respectiv 516 kg zahar.
tipografia #Danielle#
Mentionam faptul ca
Cãlinescu Monica
distribuirea catre persoanele
beneficiare a fost incheiata in
danielle
data de 25.01.2010.
Tehnoredactare
Orã;t ie str. G. Co;buc nr. 26 tel.< 0254-24.24.10
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare
- Alin Suciu
care provin din stocurile de interventie
ASISTENT SOCIAL

D

TIPOGRAFIE

Cãlinescu Monica-Simona

