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Biledul îmbracă straie de sărbătoare,
la împlinirea celor 249 de ani de la înfiinţare

Luna august le aduce bilezenilor un weekend plin de distracţie şi voie bună. Pe data de 23 august, se
împlinesc 249 de ani de la întemeierea localităţii germane Biled, prilej cu care autorităţile vor organiza, timp
de două zile, evenimente pe toate gusturile şi pentru
toate vârstele. „Vrem să marcăm așa cum se cuvine
acest moment, și ne-am gândit atât la cei tineri, pentru care vom organiza o discotecă în aer liber, cât și
la cei trecuți de prima tinerețe, care vor avea parte
de un spectacol de muzică populară de zile mari,
la care invitații speciali sunt Diana Selagea, Claudia Ionaș și Florin Ionaș (Generalul). Pentru iubitorii de sport va fi organizat concursul de handbal
care a devenit deja o tradiție în comuna noastră”,
precizează primarul comunei Biled, Cristian David.
Programul de sărbătoare începe sâmbătă, 23 august,
cu momentul dedicat tinerilor, care seara, vor avea
parte de un spectacol de sunet și lumină, la discoteca
în aer liber ce va avea loc pe terenul de handbal din comună. Atmosfera va fi întreținută de un DJ renumit, al
cărui nume primarul nu vrea să îl dezvăluie deocamdată, pentru a le face tinerilor o surpriză. Duminică, la ora
9:00, va începe Cupa Pipatsch la handbal, care se va încheia la ora 18:00, atunci când va începe parada portului
popular. Apoi, bilezenii sunt așteptați în centrul comunei, la spectacolul al cărui cap de afiș este Generalul.
Mirela Iacoban

Se asfaltează zona centrală a Biledului
Vești bune pentru bilezeni! După ce toate drumurile
din comună au fost pietruite, iar pe unele tronsoane
s-au făcut și asfaltări, a venit și rândul străzilor din centrul localității
să intre în reabilitare. Astfel,
întreaga zonă
centrală va fi
modernizată.
„Va
fi
asfaltată întreaga zonă
centrală, iar lucrările vor începe cât de curând,
pentru a fi gata până de Zilele Biledului. Iată
că încet-încet, comuna se schimbă la față”,
a precizat primarul comunei, Cristian David.

Noua rețea de apă a fost pusă în
funcțiune!
După ani întregi de așteptare, bilezenii au o nouă
rețea de apă funcțională. Autoritățile au finalizat
toate procedurile pentru darea ei în folosință, așa că
locuitorilor nu le rămâne decât să se racordeze. „Fac
apel pe această cale la cetățenii comunei, să se lege la
cămine, pentru a beneficia de apă de calitate, aceasta fiind de multă vreme, una dintre solicitările lor.
Acum rețeaua este funcțională și totul depinde numai de ei”, spune primarul comunei, Cristian David.
În paralel se lucrează și la extinderea rețelei pe străzile
pe care nu a fost prevăzută, urmând ca la finele lunii august sistemul să fie implementat în proporție
de 90%. Anul viitor se vor realiza și celelalte 10 procente, astfel că fiecare gospodărie va beneficia de apă
de cea mai bună calitate și la o presiune normală.
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MP: În această lună s-a rectificat bugetul pe anul în curs. Despre ce modificări vorbim?
MD: Un lucru foarte îmbucurător, după cum arată raportul de specialitate al doamnei contabil, este că s-au
încasat mai mulţi bani la buget, decât era pevăzut. De obicei, la final de an încasăm 70-80% din cât ne-am
propus. Noi am încasat deja peste 50% și suntem abia la jumătatea anului, așa că am făcut rectificare de buget
pentru a umple găurile care erau. S-au dirijat bani pentru a finaliza modernizarea drumurilor, pentru acoperirea unei datorii de câteva zeci de mii de lei, care constă în penalități pentru neplata la timp a unei facturi către
firma ce ne-a făcut studiul de fezabilitate pentru canalizare.
MP: Au fost și luaţi bani de la anumite proiecte?
MD: Nu s-a întâmplat acest lucru, ci doar s-au redirijat fondurile suplimentare care au apărut din încasări.
MP: Tot acum s-a stabilit şi nivelul taxelor şi impozitelor pentru anul viitor. S-au operat majorări?
MD: În ansamblu, nivelul taxelor şi impozitelor va
rămâne acelaşi ca în 2014 şi anul viitor, cu câteva mici
modificări. Spre exemplu, din anul 2015, metrul cub
de apă va creşte de la 1 leu la 1,5 lei din cauza costurilor suplimentare care au apărut în administrarea
reţelei de apă. Dacă am fi trecut la Aquatim, am fi ajuns la 3,30 lei pentru un metru cub de apă.
MP: Din anul 2015 va fi introdusă o nouă taxă. Despre ce este vorba?
MD: Vorbim despre închirierea terenului sintetic, pe care îl avem de câţiva ani, dar pentru care nu s-a
perceput niciun cost până în momentul de faţă. Au fost vandalizate bunurile de pe suprafaţa acelui teren,
şi tocmai de aceea, cred că este foarte bine ca cei care vor să-l folosească de acum încolo, să plătească.
Au dispărut porţile, plasa de la porţi a fost ruptă, întrerupătoarele de la sistemul de iluminat au fost
deteriorate... Este bine să fie restricţionat accesul şi să avem un control al celor care intră pe acel teren.
S-a ajuns la concluzia de a percepe o taxă de 20 de lei pe oră, care nu este o sumă mare, în condiţiile în care
este nevoie de cel puţin 10-12 persoane pentru a juca pe acel teren, iar asta înseamnă 1-2 lei de persoană.
			

interviu realizat de Mihaela Pușcașu
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Ingenioasa idee de a repara trotuarele, cu bani puțini

Cum banii de la bugetul local pentru investiţii sunt puţini, iar unele lucrări de reabilitare nu suportă
amânare, primarul comunei Biled, Cristian David, a găsit o soluție inedită de a repara trotuarele. Edilul a
cumpărat materialele necesare și le-a oferit oamenilor din localitate, care și-au arătat disponibilitatea de a
face lucrările în regie proprie. Ingenioasa idee aduce
beneficii atât bilezenilor, cât şi bugetului local. „Oamenii au primit foarte bine această idee. Practic, ambele părţi au de câştigat. Atât noi, administraţia
locală, pentru că în felul acesta facem o economie
foarte mare la buget şi reuşim să direcţionăm banii
către alte investiţii, cât şi cetăţenii, care se bucură
mult mai repede de aceste investiţii”, spune Cristian
David, primarul comunei Biled.Totuşi, lucrările nu
se desfășoară fără un plan bine pus la punct. Imediat
după ce doritorii solicită de la primărie materialele de
construcţie, un angajat al instituţiei verifică situația în
teren pentru a calcula necesarul, iar apoi oamenii au
la dispoziţei o lună să finalizeze lucrările. În caz contrar, vor trebui să restituie materialele sau să achite
contravaloarea lor. „Am încredere că lucrările se vor
desfăşura ca la carte. Până acum, cei care au solicitat materiale de la primărie au finalizat reabilitarea
chiar mai repede decât termenul stabilit de noi, iar
lucrarea este de cea mai bună calitate”, a mai spus
edilul comunei, Cristian David, potrivit căruia, dacă
ar fi apelat la un constructor, costul investiţiei s-ar fi
ridicat la peste 300 000 de lei, însă prin acestă metodă
primăria nu va cheltui mai mult de 100 000 de lei.

Hotărâri ale Consiliului Local Biled
În ședința din 25 iulie 2014, consilierii locali au adoptat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
- HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile
prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,
- HCL privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării
parcelei înscrise în CF nr. 400514, Biled,
- HCL privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/279/
4/2/a, proprietate privată a comunei Biled,
- HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
- HCL privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491,
apartament 1 și a locuinței nr. 491, apartament 1,
- HCL privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor intravilane, proprietatea privată a comunei Biled
tinerilor pentru construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/ 2003,
- HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Biled în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
- HCL privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în
aparatul propriu al Consiliului Local Biled.
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Se montează camerele de supraveghere!

Siguranța bilezenilor este una dintre prioritățile primarului Cristian David, care anunță că în scurt
timp, vor fi montate camere de supraveghere în zona centrală, în apropierea școlilor și a bisericilor, dar și în
alte locuri aglomerate. „Pentru montarea efectivă a camerelor mai avem nevoie doar de câteva aprobări
de la Enel. Era nevoie de luarea acestei măsuri, de implementare a unui sistem performant de supraveghere, în primul rând pentru descurajarea furturilor, pe raza comunei. Vorbim, mai ales, despre oameni
în vârstă și despre copii, care trebuie să se simtă în siguranță ”, a precizat primarul comunei Biled, Cristian David. Pentru sistemul de supraveghere video, autoritățile au alocat 25.000 de lei, de la bugetul local.
Mirela Iacoban

Gata cu țânțarii și alte insecte,
în Biled!

Bilezenii nu simt majorarea
taxelor de salubritate

Ploile și temperaturile ridicate din ultima
vreme au făcut ca numărul țânțarilor și al altor insecte să crească. Era nevoie de o dezinsecție amplă,
care să îi scape pe bilezeni de dăunători, mai ales că
o astfel de acțiune nu a mai avut loc de multă vreme.
În luna iulie, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș,
în Biled s-a făcut o dezinsecție aeriană totală, astfel
că insectele, în special țânțarii, nu le mai dau bătăi
de cap locuitorilor. “Le mulțumesc reprezentanților
Consiliului Județean Timiș, dar și consilierilor locali din Biled, care s-au implicat în această acțiune.
Sperăm să nu mai avem probeme în această vară, cu
dăunătorii”, a spus primarul comunei, Cristian David.
Mirela Iacoban

Eco 7, firma care colectează gunoiul de pe raza comunei
Biled, precum și Retim, societatea care administrează
deponeul ecologic de la Ghizela, acolo unde ajung
deșeurile din întreg județul, au scumpit serviciile pe
care le oferă. Și totuși, oamenii din Biled nu vor plăti
niciun leu în plus. „Acum, prețul pe care îl plătim
este aproape dublu față de cel de dinainte de ajustarea prețurilor. Vom suporta însă diferența de la
bugetul local, pentru că nu are rost să îi împovărăm
pe oameni cu taxe mai mari”, a declarat primarul comunei Biled, Cristian David. Edilul face însă apel la
contribuabili să își achite impozitele și taxele locale,
pentru ca bugetul să poată suporta astfel de cheltuieli.
Mihaela Pușcașu
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Dumnezeu să îi odihnească în pace!

