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CONSILIERII SE PREZINTÃ
Vã rog sã vã prezentaþi în
câteva cuvinte , domnule consilier
BÃROI FLORIN ?

Sunt nãscut în satul Cãstãu,în
anul 1960 . În urmã cu 17 ani m-am
cãsãtorit stabilindu-mã cu familia în
localitatea Beriu .
De când sunteþi consilier local ?
Mã aflu la primul mandat de
consilier în cadrul Consiliului Local
Beriu, ca reprezentant al Partidului
Democrat Liberal . Fac parte din comisia
de administraþie publicã localã , juridicã
ºi ordine publicã .
Am intrat în politicã în anul 2003 cu
dorinþa de a contribui la prosperitatea

comunei Beriu .
Menþionaþi vã rog câteva dintre
realizãrile ºi proiectele la care v-aþi
adus contribuþia ?
În primul rând daþi-mi voie sã vã
mulþumesc vouã berienilor cã aþi ales în
2008 un primar dedicat trup ºi suflet
comunei în persoana
domnului ing.
Bîc Emil Moise
Cu primarul
noi
consilieri facem o echipã
puternicã ºi am realizat o
sumedenie
de lucruri
necesare comunei Beriu .
În acest sens
menþionez câteva exemple:
- în toate
satele
comunei ,
a început
reabilitarea
iluminatului
public ,la ora actualã fiecare
locuitor beneficiind
de
iluminat stradal;
-s-a continuat
cu
introducerea apei potabile în
comunã.;
- s-a depus proiectul
de canalizare , asfaltare ºi
înfiinþarea unei forme de
învãþãm â n t
numitã „
AFTER
SCHOOL”
. - s - a u
cumpãrat
utilaje
agricole
n o i :
remorcã ,
frezã ,
tractor ºi
buldoexcavator .
s-au
început
lucrãrile de
asfaltare

pe drumul Sibiºelului .
Personal
m-am ocupat
de
pietruirea drumurilor
din comunã ,
amenajarea unui miniparc la izvorul din
Uliþa Gruiului , de terenul de sport care se
construieºte pe drumul Sibiºelului .Am
contribuit
la realizarea , pietruiri
drumului Cucuiº ºi a strãzilor comunale

din satele Orãºtioara de Jos, Cãstãu,
Poieni.
Cu ajutorul
angajaþilor prin
A.J.O.F Hunedoara sub
stricta mea
supraveghere s-au realizat toate aceste
acþiuni de modernizare ºi înfrumuseþare
ale comunei.
Cum colaboraþi cu primarul ºi
Consiliul Local?
Pot sã vã spun cã am o bunã
colaborare cu toþi ceilalþi consilieri
indiferent de partidele politice, iar cu
primarul una foarte bunã .
Consider cã noi , consilierii locali
mandataþi de votul electoratului la
alegerile din 2008 avem misiunea de a
realiza toate problemele comunei Beriu.
Consilier ,
Bãroi Florin
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Proiecte de hotãrâri aprobate

în ºedinþa ordinarã a Consiliului Local Beriu din data 22
septembrie 2009

1. Proiect de hotãrâre privind rectificarea bugetului local al comunei Beriu pe anul 2009;
2. Proiect de hotãrâre privind darea în folosinþã gratuitã a apartamentului nr.3 din
Blocul.nr.1 Beriu, cãtre medicii de familie, în scopul asigurãrii spaþiului necesar
funcþionãrii cabinetelor medicale individuale în comuna Beriu , judeþul Hunedoara;
3. Proiect de hotãrâre privind aprobarea unor taxe speciale pentru funcþionarea unor
servicii publice;
4. Proiect de hotãrâre privind aprobarea vânzãrii cãtre chiriaºi a unor apartamente din
blocul nr.3 Beriu, fost A.E.I.Beriu.
5. Proiect de hotãrâre privind aprobarea transmiterii în folosinþã gratuitã cã
tre Compania Naþionalã de Investiþii C.N.I. - SA a terenului în suprafaþã de 3.300 mp.,
pe durata execuþiei investiþiei ,Salã de sport în localitatea Beriu, judeþul Hunedoara.
6. Proiect de hotãrâre privind aprobarea vânzãrii unei suprafeþe de 420 mp. teren proprietate privatã localizat în intravilanul satului Orãºtioara
de Jos.
7. P r o i e c t u l d e
hotãrâre privind
aprobarea
modificãrii preþului
la serviciul de apã potabilã furnizatã
consumatorilor din comuna Beriu de cãtre S.C. Activitatea Goscom S.A Orãºtie .
ªedinþa a fost prezidatã de domnul consilier STEFÃNIE ILIE MIRCEA preºedinte de ºedinþã , asistat de domnul primar BÎC EMIL
MOISE ºi domnul secretar BRUZAN EUGEN - IOAN

Taxe prestãri servicii efectuate de Primãria Comunei Beriu aprobate în sedinta
a Consiliului Local din data de 22 . 09.2009
a) tractor cu remorcã - 50 lei / orã;
b) tractor cu frezã pentru pãºuni 300 lei / ha
c) închiriere buldoexcavator din dotarea
primãriei
pentru executarea de lucrãri
specifice dupã cum urmeazã:
I. Pentru Societãþi Comerciale ºi în
afara limitei administrative a comunei
Beriu:
- deplasare -8 lei / km.;
- sãpãturã- 100 lei / orã;
- spart beton armat cu picamul -180
lei / orã;
- spart beton cu picamul -154 lei/ orã;
- staþionare - 40 lei / orã;
- încãrcat
materiale
cu cupã
multifuncþionalã -60 lei / orã;
- nivelat teren sau drumuri cu cupã
multifuncþionalã
50 lei / orã

- executat gãuri cu burghiul - 80 lei /
orã.
II. Pentru persoane fizice
care
locuiesc pe raza comunei Beriu.
- deplasare - 5 lei / orã;
- sãpãturã - 80 lei / orã;
- spart beton cu picamul 75 lei / orã ;
- spart beton armat cu picamul 90 lei /
orã;
- staþionare 20 lei / orã ;
- încãrcat materiale
cu cupã
multifuncþionalã 50 lei / orã;
- nivelat teren sau drumuri cu cupa
multifuncþionalã 40 lei / orã
- executat gãuri cu burghiul 60 lei /
orã.
De asemenea s-a stabilit valoarea

minimã a redevenþei pentru concesionarea
terenurilor intravilane proprietate privatã
între 0,10 Euro ºi 0,25 Euro în funcþie de

INFORMA|II GUVERN
*
În urma misiunii din iulie ºi a îndeplinirii angajamentelor ºi a
obiectivelor structurale , pe care România le-a angajat în faþa FMI , CE ºi
Banca Naþionalã , Fondul a aprobat a doua tranºã de împrumut pentru
România , jumãtate din tranºa a doua ºi din tranºa a treia , echivalent a
cca. 1.788 mii de euro , aferent celor douã tranºe, vor intra în Trezoreria
Statutului , beneficiar va fi Ministerul Finanþelor Publice.
* Guvernul si-a asumat rãspunderea în faþa parlamentului pe trei
proiecte de lege :
- proiectul de lege privind educaþia naþionalã;
- proiectul de lege privind salarizarea unitarã a personalului
plãtit din fonduri publice ;
- proiect de lege privind reorganizarea unor autoritãþi ºi
instituþii publice, raþionalizarea cheltuielilor publice, susþinerea
modului de afaceri ºi respectarea Acordului cadru cu Comisia

Europeanã ºi FMI.
* Guvernul a adoptat o Ordonanþã de Urgenþã pentru
modificarea Legii 3-2000 privind organizarea ºi desfãºurarea referendului
solicitat de Preºedintele României pe tema Parlamentului unicameral.
Noul act normativ permite ca referendumul sã se realizeze în cadrul
aceloraºi secþii de votare împreunã cu alegerile Prezidenþiale.
*Guvernul a adoptat o Ordonanþã de Urgenþã prin care a abilitat
Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate ºi Casele de asigurãri de sãnãtate
pentru a contracta suplimentar, în anul 2009 servicii medicale pentru a fi
asigurate pânã la sfârºitul anului resursele financiare.
*De la 1 Octombrie pensia socialã minimã va fi majoratã de la
300 la 350 lei, tot de la 1 octombrie celelalte pensii vor creºte cu 2 % dupã
ce au fost majorate cu 3 % începând cu 1 mai 2009.Nu sunt incluse în
aceastã majorare "pensiile speciale"

INFORMA|II de la Senat
Senatorii au fost consultaþi cu privire la
propunerea legislativã privind despãgubirea
persoanelor ale cãror locuinþe proprietate
personalã au fost demolate în perioada 6 martie
1945 22 decembrie 1989 devenind chiriaºi în
imobilele retrocedate ulterior foºtilor proprietari
sau moºtenitorilor acestora.
Alte propuneri legislative aflate în lucru la Senat,
prevãd acordarea de despãgubiri persoanelor

afectate de construcþia infrastructurii de transport
precum ºi modificarea Legii 303/2007 pentru
completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de
rãzboi, ºi unele drepturi ale invalizilor ºi vãduvelor
de rãzboi. Mai exact, propunerea iniþaitorilor
prevede scutirea de la plata impozitelor ºi taxelor
locale, precum ºi de plata impozitului
corespunzãtor pentru terenurile cu destinaþie
agricolã în suprafaþã de 5 hectare. Aceste scutiri se

vor aplica ºi vãduvelor necãsãtorite ale veteranilor
de rãzboi.
Senatorii îºi vor exprima pãrerea ºi cu referire la
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanþei de
Urgenþã a Guvernului nr. 93/2009 privind unele
mãsuri pentru întãrirea controlului în scopul
combaterii transporturilor ilicite de mãrfuri.
ªef Birou Parlamentar - Senator Dorin PÃRAN
Mihaela CÂNDEA
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Gânduri la început de an scolar
La fiecare nou început de an ºcolar,
fiecare dintre noi, indiferent dacã suntem
elevi, pãrinþi, bunici sau profesori sperãm
ca acesta sã fie mai bun decat precedenþii.
Filele întoarse din calendarul
ajuns în luna septembrie ne fac sã
rememorãm primele zile de
ºcoalã din viaþa fiecãruia dintre
noi, cu emoþiile, sfiala si
optimismul pe care cu toþii le-am
trãit an de an în acest anotimp.
Începutul unui nou an ºcolar,
dincolo de momentul festiv ºi al
bucuriei, cã o nouã generatie de
ºcolari pãºeste pentru prima datã
pragul ºcolii, ne reaminteºte cã a
sosit momentul sã urcãm încã o
treaptã spre maturitate, spre
cunoastere. Învatatura este
mijlocul prin care putem atinge
cunoaºterea ºi pentru a realiza acest lucru
trebuie depuse eforturi deopotrivã de
elevi ºi profesori, dar cu sprijinul
pãrinþilor ºi a comunitãþii locale. Aceste
eforturi vor fi încununate de succes
datoritã noii generaþii de tineri, formatã si
pregatitã pentru noile examene ale vieþii.
Întreaga perioadã de formare ºi modelare
începe în familie, de unde copiii trebuie sã
înþeleagã ºi sã se obiºnuiascã cu
dimensiunea educaþiei, care se
consolideazã ulterior in mod organizat în
ºcoalã ºi se continuã toata viaþa în relaþiile
interumane. Pentru aceste motive, cu toþii,

de la copil la pãrinte, de la dascãli ºi
educatori ºi, mai departe la autoritãþile de
stat cu responsabilitãþi în acest domeniu
avem datoria ca în ciuda greutãþilor, care

se ivesc de-a lungul timpului sã ne
îndeplinim misiunea. Pentru a atinge
acest scop, voi, dragi elevi, prin ascultare
si receptivitate sã fiþi dornici de a învãþa
din ºtiinþa dascãlilor voºtri ca sã creºteþi
frumoºi ºi înþelepþi. În alt plan,
dumneavoastrã stimaþi dascãli sunteþi
chemaþi la muncã, o profesie deloc uºoarã
dar frumoasã, purtând responsabilitatea
de a lumina mintea ºi de a sensibiliza
sufletul elevilor aflaþi pe bãncile ºcolii.
Nu în ultimul rând pãrinþii acestor elevi
trebuie sã fie preocupaþi nu doar de grijile
materiale, care, e adevarat, ne copleºesc

de multe ori, ci sã se implice în aceastã
muncã de educaþie într-o stransã relaþie cu
ºcoala. Fie ca începutul acestui nou an
ºcolar sã fie o zi de sãrbãtoare ºi de
încredere ca toþi elevii din comuna Beriu
vor gãsi în ºcoalã un sprijin, ca noul
început le va da putere dascãlilor sã-ºi
asume responsabilitatea nu doar in
planul strict didactic ci ºi personal, ca
aºteptãrile pãrinþilor copiilor îºi vor gãsi
împlinirea în realizãrile acestora, în
formarea lor ca oameni cinstiþi ºi demni.
Sunt convinsã cã sunetul clopoþelului
pentru noul an ºcolar 2009-2010 va vesti
un an cu succese ºi rezultate foarte bune
la invãþãturã, care vor face ca numele
Beriului sã devinã cunoscut .Vreau sã
mulþumesc conducerii Primãriei si a
Consiliului Local ,precum ºi
Inspectoratului ªcolar Judeþean , pentru
sprijinul acordat în rezolvarea
problemelor din ºcolile noastre .Datoritã
dumneavoastrã elevii noºtri au condiþii
materiale foarte bune pentru desfãºurarea
în bune condiþii a procesului instructiv
educativ, dotãri , cadrelor didactice li se
deconteazã naveta , elevii beneficiazã de
rechizite ºi burse ºcolare ,de transport
gratuit ,de diferite cadouri si premii cu
ocazia diferitelor evenimente . Mulþumim
de asemenea preoþilor din comunã care
participã cu interes la activitãþile noastre
,organelor de poliþie ,medicilor din
comunã ºi tuturor acelora care situeazã

Câteva idei din continutul legii educatiei
- învãþãmântul obligatoriu este de 10
clase;
- obligativitatea grupei
pregãtitoare, curriculumul este
centrat pe cele opt competenþe
cheie agreate la nivelul Uniunii
Europene;
- finanþarea urmeazã elevul ºi
pentru învãþãmântul privat ºi
pentru cel de stat ;
- schema de finanþare are trei
tipuri de finanþare:
- finanþarea de bazã în funcþie de
costuri standard per elev sau
preºcolar ;
- finanþarea complementarã pentru
investiþii;

-

-finanþarea suplimentarã pentru
premierea ºcolilor , inclusiv sau de
performanþã.
constituirea bibliotecii ºcolare
virtuale;
evaluarea prin teste de tip
internaþional ;
evaluarea dupã fiecare ciclu
curricular ;
introducerea portofoliului de
educaþie permanentã ;
constituirea consiliului de
administraþie a ºcolilor;
constituirea consorþiilor ºcolare
pentru a facilita mobilitatea
cadrelor didactice în cadrul
sistemului de învãþãmânt ;

-

alocarea a 7% din PIB pentru
educaþie;
mecanismul de recunoaºtere a
învãþãrii nonformale ºi informale;
accentul pus pe educaþie
timpurie;
stimularea educaþiei permanentã;
utilizarea unui post public TV ºi
radio pentru educaþia
permanentã;
stabilirea bazei legale pentru
programul „ºcoalã dupã ºcoalã”;
curriculumul la decizia ºcoli este
de 20% învãþãmânt
preuniversitar, curriculumul
naþional este de 60% , iar 20%
este curriculumul opþional.

SIMPLIFICAREA EXAMENULUI NATIONAL DE BACALAUREAT
Examenul de bacalaureat va consta
în trei probe scrise , cu caracter obligatoriu
astfel:
-o probã scrisã la limba ºi literatura
românã;
- o a douã probã la alegere dintre
matematicã ºi istorie
în funcþie de
specializare;
-iar a treia probã elevul va putea
opta
în conformitate cu
profilul ºi
specializarea urmate pentru una dintre
disciplinele cuprinse în urmãtoarele grupe
de discipline:
-.fizicã , chimie, biologie ,
informaticã;
-geografie, filologie , logicã ºi argumentare,
economie , psihologie , sociologie.

La cele trei probe se adaugã proba
scrisã în limba ºi literatura maternã pentru
elevii care au studiat în limbile minoritãþilor
naþionale.
În urma misiunii din iulie ºi a
îndeplinirii angajamentelor ºi a obiectivelor
structurale , pe care România le-a angajat în
faþa FMI , CE ºi Banca Naþionalã , Fondul a
aprobat a doua tranºã de împrumut pentru
România , jumãtate din tranºa a doua ºi din
tranºa a treia , echivalent a cca. 1.788 mii de
euro , aferent celor douã tranºe, vor intra în
Trezoreria Statutului , beneficiar va fi
Ministerul Finanþelor Publice.
Guvernul a decis ca scrutinul pentru
alegerea preºedintelui României va avea
loc duminicã , 22 noiembrie 2009 , urmând

ca al doilea tur al alegerilor prezidenþiale
" dacã va fi cazul " sã se organizeze pe data de
6 decembrie 2009.
Guvernul si-a asumat rãspunderea în faþa
parlamentului pe trei proiecte de lege :
-proiectul de lege privind educaþia
naþionalã;
-proiectul de lege
privind
salarizarea unitarã a personalului plãtit din
fonduri publice ;
-proiect de lege
privind
reorganizarea unor autoritãþi ºi instituþii
publice, raþionalizarea cheltuielilor publice,
susþinerea modului de afaceri ºi respectarea
Acordului cadru cu Comisia Europeanã ºi
FMI.
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Instalarea tinerilor
fermieri pe
mãsura 112- sunt alocate 337 milioane de euro
„fonduri nerambursabile” ce pot fi accesate
începând din acest an pânã în 2013 .
Sprijinul public nerambursabil se
compune din 80% contribuþie comunitarã prin
programul FEADR ºi din 20 % contribuþie de
la bugetul de stat.
Sprijinul pentru instalare tinerilor
fermieri este de pana la 25.000 de euro pentru o
exploataþie agricolã. Sprijinul de instalare va fi
acordat în douã tranºe de platã.
Modernizarea exploataþiilor agricole
pe mãsura 121- sunt alocate 992 de milioane
de euro.
De fonduri obþinute prin aceasta
mãsurã pot beneficia:
- întreprindere individualã (I.I);
- asociaþii familiale autorizate (AF);
- societãþi în nume colectiv ( SNC);
- societãþi pe acþiuni (SC):
- societãþi în comanditã pe acþiuni
( SCA)
- societãþi cu rãspundere limitatã
( SRL)
- grupuri de producãtori ºi alþii.
Prin mãsura 123 sunt alocate 1,07
miliarde de euro.
Unitãþile considerate prioritare în
obþinerea de fonduri pe aceastã mãsurã sunt cele
producãtoare de lapte ºi de produse lactate ,
unitãþi producãtoare de carne, produse din
carne ºi ouã , unitãþile producãtoare de cereale ,
de legume , fructe ºi cartofi . De asemenea sunt
acceptate ºi unitãþi cum ar fi cele producãtoare
de seminþe oleaginoase, miere de albine ºi
vin.
Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenþã pe mãsura 141 sunt alocate
476 de milioane de euro.
Prin aceastã mãsurã se acordã sprijin
public nerambursabil de 1500 de euro / an /
fermã de semisubzistenþã - sprijinul se acordã
pentru o perioadã de cinci ani.

Înfiinþarea grupurilor de producãtori pe
mãsura 142 -sunt alocate 138, 8 milioane de
euro.
Suma acordatã prin aceastã mãsurã se
calculeazã anual în funcþie de valoarea
producþiei anuale comercializate de cãtre
grupul de producãtori recunoscut.

INVESTI|II
"n comuna beriu

C[st[u

Sprijin pentru
crearea
ºi
dezvoltarea de microîntreprinderi pe
mãsura 312 -sunt alocate 383 de milioane de
euro.
În cadrul acestei mãsuri se pot accesa
sume pentru a investi în , articole de pielãrie ,
încãlþãminte lânã, blanã , tricotaje , produse de
uz gospodãresc ,activitãþi de procesare a
lemnului , mecanicã finã, obiecte casnice ,
producere de ambalaje.

Pensiune C[st[u

Încurajarea activitãþi turistice pe
mãsura 313 -sunt alocate 544 de milioane de
euro .
De fondurile obþinute prin aceastã
mãsurã pot beneficia:
microîntreprinderile sub 10
angajaþi care realizeazã o cifrã de afaceri
anualã netã de pânã la 2 milioane euro.
- primãriile ºi O.N.G
Renovarea ºi dezvoltarea satelor pe
mãsura 322- sunt alocate 1,55 miliarde de
euro.De aceste sume beneficiazã comunele ,
autoritãþi locale , ONG uri ºi cei care au în
proprietate sau administreazã obiective de
patrimoniu cultural sau natural de interes
local.

Sereca

Ing. Micu\ Adrian.

Guvernul a stabilit data alegerilor preziden\iale

Primul tur de scrutim va avea loc pe data de 22 noiembrie 2009 iar
al doi-lea tur de scrutim se va desf[;ura pe data de 6 decembrie 2009.

Au început
lucrãrile de
extindere a reþelei
electrice ºi de
iluminat public
între Orãºtie ºi
Cãstãu

Beriu

TIPARUL EXECUTAT LA
tipografia #Danielle#

D

Tehnoredactare
- Alin Suciu

danielle
TIPOGRAFIE

Orã;t ie str. G. Co;buc nr. 26 tel.< 0254-24.24.10

