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LUNA FOTBALULUI RURAL "N JUDE|UL HUNEDOARA
LUNA FOTBALULUI RURAL ÎN JUDEÞUL HUNEDOARA
Asociaþia Judeþeanã de Fotbal Hunedoara , cu sprijinul Consiliului Judeþean ºi al Primãriilor comunale din judeþul Hunedoara ,
organizeazã , în cadrul Programului Luna Fotbalului Rural , acþiunea „ CUPA PRIMÃRIILOR” – ediþia a II a - 2009.
Printre echipele înscrise în competiþie se numãrã ºi echipa constituitã la nivelul comunei Beriu, echipa din care fac parte tineri iubitori de sport
din toate satele comunei.
Jocurile din cadrul competiþiei se disputã în patru centre : Bãcia, Ilia, Sãlaº ºi Certej. Beriul este înscris la centrul de la Bãcia alãturi de Romos,
Boºorod , Bretea Românã, Bãcia ºi Orãºtioara de Sus
Primul meci al echipei noastre a avut loc în deschiderea competiþiei având ca adversar echipa comunei Boºorod.
Având ca îndrumãtor pe domnul consilier Drãgoþel Gheorghe echipa care reprezintã comuna Beriu are urmãtoarea componenþã la
inceperea meciului:
1.MÃNIUÞ LUCIAN - portar
2. NASTA IONUÞ - fundas
3. COTOS NELU -fundas
4. BARBU NICOLAE - fundas
5. COZMESCU MIHAI- fundas
6. DIAC MARINEL - mijlocas
7. DAVID MIHAI - mijlocas
8. CRISAN PETRU - mijlocas
9. HERÞA ADRIAN - mijlocas
10. ªTEFÃNIE RAREª CÃTÃLIN - atacant
11.POPESCU DUMITRU – atacant,
rezerve fiind: OLTEAN DANIEL, HERBAN
CORNEL, COSTEA ADRIAN,DINSOREAN
M I R C E A , C I U F L E A I U L I A N , P O PA
DANIEL,MIHAILA ALIN.
Golurile victoriei echipei noastre au fost
marcate de Diac Marinel ,Crisan Petru ( prima
repriza),Popescu Dumitru si Crisan Petru (repriza a
doua),iar scorul final a fost de 4 – 2. Aceasta victorie
face ca urmãtorul meci cel in compania echipei
comunei Bretea Românã sã fie important pentru
calificarea echipei noastre in fazele superioare ale
competiþiei.
Sâmbãtã 01.08.2009, are loc meciul in compania celor din Bretea, cu seriozitate si ambiþie berienii înving echipa adversã cu scorul de 7-0 si
se calificã in finala grupei care s-a desfãºurat la Bãcia. În finalã vor întâlni echipa comunei Romos.
Meciul finalei a avut loc duminicã 02.08.2009 cu începere de la ora 1030 câºtigãtoarea acestei finale urmând sa se califice in semifinalele
competiþiei, semifinale care se vor juca pe stadionul comunei Certejul de Sus ºi în care erau deja calificate comunele: Ilia, Bãiþa ºi Rãchitova.
Cu o echipa dãruitã si cu o ambiþie mare de a plãti unele poliþe faþã de adversari, poliþe de la competiþia anterioarã,berienii înving, echipa
comunei Romos, cu scorul de 4-2, dar nu fãrã emoþii atât pentru jucãtori cât si pentru cei de pe margini deoarece scorul final a fost stabilit in urma
a douã reprize de prelungiri.
Dupã aceasta victorie calificarea in semifinale este asiguratã si se aºteaptã tragerea la sorti a adversarului, adversar care se dovedeºte a fi
Comuna Ilia. Meciul are loc Duminica 09.08. 2009.
Þinem sã mulþumim în mod deosebit sponsorului echipei , COMPLEX HOTELIER GERMISARA prin bunãvoinþa cãruia a fost
asigurat echipamentul echipei Beriu. Totodatã nu trebuie uitaþi nici cei care au susþinut acest demers si care au însoþit echipa in prima deplasare.
Urãm succes echipei de fotbal si sperãm sã jucãm finala.
VICEPRIMAR,
GRECU IOAN MIHAI
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Proiecte de hotãrâri aprobate în ºedinþa ordinarã
a Consiliului Local Beriu din data de 03 iulie 2009
1. Proiect de hotãrâre privind aprobarea atribuirii în folosinþã gratuitã a unui spaþiu situat
în incinta Primãriei Comunei Beriu , cãtre Asociaþia „CONATIV”
2 Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului instituþiei publice finanþate din venituri
proprii ºi subvenþii al comunei Beriu pe anul 2009.
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unei documentaþii de urbanism faza „ Plan
urbanistic zonal privind introducerea unei suprafeþe de teren din extravilanul satului Sereca în
intravilanul satului Sereca , Comuna Beriu, jud. Hunedoara
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea variantei de stemã a comunei Beriu în forma
avizatã de Comisia de Heraldicã a Judeþului Hunedoara.
5.Proiect de hotãrâre privind aprobarea deplasãrii domnului Bîc Emil Moise , Primarul
Comunei Beriu în Austria în perioada 16-18 iulie 2009.
6. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2009 .
ªedinþa a fost prezidatã de domnul consilier DRÃGOÞEL GHEORGHE preºedinte de
ºedinþã , asistat de domnul primar BÎC EMIL MOISE ºi domnul secretar BRUZAN EUGEN IOAN

Proiecte de hotãrâre aprobate în ºedinþa de îndatã a
Consiliului Local Beriu din data de 23 iulie 2009.
1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Beriu
cu Asociaþia „ CONATIV” cu sediul localitatea Beriu, nr. 131 , comuna Beriu , Judeþul
Hunedoara , în vederea realizãrii unui parteneriat în scopul conservãrii tradiþiilor locale , a
moºtenirii culturale ºi organizãrii unor festivaluri cu specific local , precum ºi în promovarea
activitãþilor de îngrijire ºi educaþie a copiilor , asistenþã dupã programul ºcolar tip „ AFTER
SCHOOL” .
1.Proiect de hotãrâre privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã Agenþiei Naþionale
pentru Locuinþe a terenului în suprafaþã de 2.463 mp., pe durata execuþiei investiþiei , locuinþe
pentru tineri, destinate închirierii , în localitatea Cãstãu , judeþul Hunedoara.
ªedinþa a fost prezidatã de domnul consilier ªTEFÃNIE ILIE MIRCEA preºedinte de
ºedinþã , asistat de domnul primar BÎC EMIL MOISE ºi domnul secretar BRUZAN EUGEN IOAN

În cadrul proiectului Electrificare
2007- 2009 Guvernul a alocat Primãriei
Comunei Beriu o sumã de 85.000 lei ,
bani pentru prima tranºã din totalul de
360.000 lei care sunt prevãzuþi pentru
acest proiect de electrificare dintre
municipiul Orãºtie ºi satul Cãstãu .

Primãria Comunei Beriu a
demarat un program pentru un numãr
de 80 de familii din satul Cãstãu, com.
Beriu, care vor beneficia în viitor de
reþeaua de gaz metan stradal.

LICITAÞIE PUBLICÃ
Miercuri , 22 iulie , la sediul Primãriei
Com. Beriu , a avut loc licitaþia publicã
deschisã , având ca obiect „ Achiziþionarea
unui buldoexcavator nou 4x4.”
Au fost depuse cinci oferte , criteriu
de atribuire a contractului fiind preþul cel
mai scãzut.
În urma deschiderii ºi analizãrii
ofertelor, comisia de licitaþie a stabilit
câºtigãtoare a licitaþiei oferta propusã de
S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE
CONSTRUCÞII TUNAR
cu un
buldoexcavator marca JCB 3 CX pentru
suma de 208. 250, 00 lei.
CONSILIER JURIDIC,
DAMIAN GHEORGHE

GUVERNUL A DECIS
Guvernul a pus la punct un necesar computerizat de rambursare a TVA prin care se eliminã întârzierile de pe o parte ºi potenþialele abuzuri
pe de altã parte .
Mãsura va da fiecãrui contribuabil onest de a primi rambursarea de TVA în termenul legal de maxim de 54 de zile.
În lunile iulie si august se vor rambursa peste 200 de milioane de EURO.
Ajutoare de minimum , acordate IMM- urilor pentru mai multe domenii.
În acest an suma de 20 de milioane de euro vor putea fi accesate de IMM- urile care creeazã locuri de muncã ºi desfãºoarã activitãþi productive
sub forma ajutoarelor de minimum , care constau sub forma ajutoarelor nerambursabile în valoare de pânã la 200.000 de euro pentru fiecare firmã.
Programul Primul Siloz
Prin programul „ Primul Siloz” dã posibilitatea producãtorilor agricoli sã primeascã preþul corect având posibilitatea sã îºi depunã marfa întrun siloz acreditat , sã primeascã un certificat de depozit cu care sã meargã pentru a obþine resurse financiare pentru continuarea lucrãrilor agricole sau
pentru plata datoriilor restante. Pentru implementarea acestui sistem de garanþii în domeniul agricol Executivul a decis capitalizarea Fondului de
Garantare Agricolã cu 10 milioane de euro .
În ºedinþa din 15.07.2009 s-a aprobat iniþierea negocierilor acordului cadru de împrumut care urmeazã a se încheia între România ºi Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei ( BDCE) în valoare de 179 milioane euro, pentru finanþarea fazei a II a proiectului „ Sistem integrat de
reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã ºi canalizarea a spaþiilor de tratare a apei potabile ºi staþiilor de epurare a apelor uzate în
localitãþile cu o populaþie de pânã la 50.000 de locuitori.”
Este vorba despre un proiect care face parte dint-un program de mare amploare iniþiat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Locuinþei în anul
2007 , care urmãreºte executarea concomitentã a reþelelor de alimentare cu apã ºi a celor de canalizare , pentru evitarea intervenþiilor repetate asupra
sistemului stradal ºi respectarea Legii Apelor care interzice realizarea de lucrãri noi pentru alimentarea cu apã potabilã sau industrialã ori de extindere
a celor existente , fãrã realizarea sau extinderea corespunzãtoare ºi concomitentã a reþelelor de canalizare ºi a instalaþiilor de epurarea necesare.
Este mare nevoie de acest proiect , dacã þinem cont cã aproximativ 75% din actuala reþea de alimentare cu apã necesitã înlocuire, iar pânã în
2018 trebuie sã ne conformãm la cerinþele directivei europene privind sistemul de colectare ºi epurare a apelor uzate urbane.
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O FIRM{ "N PLIN{ DEZVOLTARE<
S.C. VITAL BERRY MARKETING ROM

"n aceast[ lun[ se 'mplinesc 3 ani de c]nd investitorul chilian
Gonzalo Jara ;i actualul primar Emil B'c au 'nfiin\at 'n localitatea
Beriu s.c. VITAL BERRY MARKETING ROM , av]nd ca profil de
activitate cultura afinei.
Ac\ionarii chilieni ;i germani ai firmei, descoperind ;i
valorific]nd poten\ialul agricol al zonei, au dezvoltat cultura de
afine, care se extinde 'n prezent pe o suprafa\[ de 6,4 hectare.
Produc\ia actual[ de afine este de 30 de tone ;i aceasta se
export[ integral 'n Germania ;i Ungaria.
Administratorul firmei, Gonzalo Jara, urmare a solicit[rii
consumatorilor de pe pia\a european[, are 'n vedere extinderea
culturii acestor fructe pe o suprafa\[ de 'nc[ 15 hectare, cre]nd
astfel alte 200 de locuri de munc[ sezoniere pentru locuitorii
comunei Beriu, pe l]ng[ cei 12 angaja\i permanent ;i cei 100
muncitori sezonieri existen\i.

La mul\i ani ;i recolt[ bogat[!
v[ ureaz[ redac\ia ziarului Berianul.

ACTUALITATEA AGRICOLA
In urma depunerii cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata
pentru anul 2008 precum si a controalelor efectuate de serviciul inspectie si
control di cadrul A.P.I.A., s-a aprobat plata pentru 1729 ha pasune aflata in
proprietatea Primariei Beriu. Astfel, in visteria Primariei vor intra aproximativ
1.300.000. Roni, in cont aflandu-se deja 400.000. Ron, respectiv prima transa
din suma totala.
Deoarece conditiile impuse de Uniunea Europeana cu privire la destinatia
sprijinului acordat pe suprafata de
teren sunt foarte clare si anume
curatarea, intretinerea si
mentinerea suprafetelor in bune conditii agricole si de mediu, Consiliul
Local al Primariei Beriu a stabilit in mod judicios cheltuirea acestor
fonduri.
Astfel, s-au achizitionat deja, prin licitatie publica, utilaje
agricole noi tractor cu remorca si freza - , in prezent fiind demarate
procedurile de achizitionare prin licitatie publica a unui buldoexcavator
(continuare
'n pag.4)
de asemenea nou. Aceste utilaje ne vor fi de un real folos
in executarea

Ing. Micut Adrian
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:COLILE
COMUNEI BERIU

ACTUALITATEA AGRICOLA
(continuare din pag.3)
Deasemenea, Consiliul Local Beriu a hotarat
incheierea unor contracte de curatare si intretinere a
pasunilor cu firme specializate pentru suprafata de 800
ha pasune.
Trebuie mentionat si faptul ca 380 locuitori ai
satelor comunei Beriu beneficiaza anul acesta de
sume provenite din sprijinul acordat pe suprafata cca
1365 ha teren agricol, aceasta fiind suprafata totala
declarata de fermierii comunei Beriu in anul 2008.
Marea majoritate a fermierilor au deja in
conturi prima transa a sumelor cuvenite ceea ce
demonstreza ca sistemul acordarii subventiilor a inceput
sa functioneze.
Avem convingerea ca terenutile agricole
de pe raza comunei noastre vor arata altfel in urmatorii ani,
aspectul de teren parasit si in „parloaga” ramanand doar o

SERECA

C{ST{U

Pensia anticipatã parþialã
Persoanele asigurate care au realizat stagiile complete de cotizare prevãzute de lege,
precum si cele care au depãºit stagiul complet de cotizare cu pânã la 10 ani pot solicita pensie
anticipatã parþialã, cu reducerea vârstelor-standard de pensionare cu cel mult 5 ani.
SIBI:EL
STAGIUL COMPLET DE COTIZARE este în prezent (decembrie 2008 - martie 2009) de 27
de ani pentru femei ºi de 32 de ani pentru bãrbaþi.
Acest stagiu urmeazã sã creascã treptat pânã în anul 2015, la 30 de ani pentru femei ºi 35
de ani pentru bãrbaþi.
VÂRSTA-STANDARD DE PENSIONAREeste în prezent (decembrie 2008 - martie 2009) de
58 de ani ºi 6 luni pentru femei ºi 63 de ani ºi 6 luni pentru bãrbaþi. Aceastã vârstã urmeazã sã
creascã treptat, pânã în anul 2015, la 60 de ani pentru femei ºi la 65 de ani pentru bãrbaþi.
ATENÞIE !
La stabilirea stagiului de cotizare pentru acordarea pensiei anticipate parþiale nu se au în vedere
BERIU
perioadele în care asiguratul:
- a beneficiat de pensie de invaliditate;
- a urmat cursurile de zi ale învãþãmântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normalã a studiilor respective, cu condiþiile
absolvirii acestora;
- a satisfãcut serviciul militar, ca militar în termen sau militar cu termen redus, concentrat, mobilizat sau în prizonierat.
Cuantumul (valoarea) pensiei anticipate parþiale se stabileºte din cuantumul pensiei pentru limita de vârstã, prin diminuarea acesteia în raport
cu stagiul de cotizare realizat si cu numãrul de luni cu care s-a redus vârsta-standard de pensionare, conform tabelului:
La împlinirea vârstelor-standard de pensionare, prevãzute de lege, pensia anticipatã parþialã devine pensie pentru limitã de vârstã ºi se
recalculeazã prin eliminarea diminuãrii prevãzute de lege, prin adãugarea perioadelor asimilate ºi a eventualelor stagii de cotizare realizate în
perioada de anticipare, trecerea la pensie pentru limitã de vârstã fãcându-se la cerere.
Acte necesare:
- cerere pentru înscrierea la pensie anticipatã;
- carnetul de muncã (original si copie);
- alte acte prevãzute de lege privind vechimea în muncã sau vechimea în serviciu realizatã în alte sectoare de activitate;
- adeverinþã privind sporurile ºi adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncã;
- adeverinþã privind condiþiile de muncã speciale si/sau deosebite;
- procurã specialã pentru mandatar, dacã este cazul;
- adeverinþã din care sã rezulte data încetãrii calitãþii de asigurat;
- acte pentru dovedirea calitãþii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.
Cererea, împreunã cu actele doveditoare, se depune de cãtre solicitant la casa teriotorialã de pensii din raza de domiciliu a acestuia.
Stagiul de cotizare realizat
peste stagiul standard complet
de cotizare prevãzut de lege
Pânã la 1 an
Peste 1 an
Peste 2 ani
Peste 3 ani
Peste 4 ani
Peste 5 ani
Peste 6 ani
Peste 7 ani
Peste 8 ani
Între 9 si 10 ani

Procentul de diminuare pentru
fiecare luna de anticipare (*)
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

TIPARUL EXECUTAT LA
tipografia #Danielle#

D

Tehnoredactare
- Alin Suciu

danielle
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