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Vești bune: începe asfaltarea drumurilor din Biled!

Chiar dacă bugetul local este unul mic, reprezentanții primăriei Biled au reușit să aloce în acest an bani și
la capitolul asfaltări. Pentru început vor fi reabilitate drumurile din centrul comunei, 500 de metri lineari,
lucrările urmând să înceapă chiar în această lună. „Modernizarea comunei este una dintre prioritățile mele
ca primar, iar pentru asta este nevoie
în primul rând, de o infrastructură
bine pusă la punct. Banii de care dispunem sunt însă puțini, motiv pentru
care lucrările de mare anvergură pot fi
făcute numai etapizat. Acum spre exemplu, avem bani pentru asfaltarea a 500 de
metri de drumuri și sperăm ca anul viitor
să reușim să reabilităm câțiva kilometri”,
a declarat primarul comunei Biled, Cristian David. Pentru asfaltările din acest an,
reprezentanții primăriei au la dispoziție
200.000 de lei, bani care provin atât de
la bugetul local cât și de la cel județean.

40 de zile de doliu. Mitropolitul
Banatului a trecut la cele veşnice

Primarul comunei, Cristian David,
a dat un exemplu, de Ziua Curățeniei

ÎPS Nicolae Corneanu a încetat din viață,
la vârsta de 90 de ani. Avea mai multe probleme de
sănătate, fiind spitalizat de două ori numai în ultimele luni. Slujba de înmormântare, care a avut loc
pe data de 1 octombrie, a fost oficiată de Preafericitul Daniel, Patriarhul României, cel care îi va ține și
locul ÎPS Nicolae Corneanu, până la organizarea de
noi alegeri. Noul mitropolit va fi ales de Sinodul Bisericii Ortodoxe Române, în maximum 60 de zile.
Acum urmează însă o perioadă de 40 de zile de doliu. DUMNEZEU SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

Sâmbătă, 27 octombrie, bilezenii au marcat
Ziua Națională a Curățeniei. În frunte cu primarul localității, Cristian David, ei s-au apucat
de adunat gunoaiele. Cei mai numeroși au fost
cei mici, mai exact elevii claselor a III-a și a IV-a
din localitate. CONTINUAREA ÎN PAGINA 3

Transportul elevilor care învață în
Timișoara a fost rezolvat

Părinții elevilor care fac naveta la Timișoara pot sta
liniștiți, pentru că problema legată de transport s-a
rezolvat. Primarul comunei a semnat contractul cu
o firmă specializată, care să îi ducă pe copii, până la
școala la care învață, apoi să îi aducă înapoi. A fost
nevoie de implicarea edilului, deoarece părinții nu puteau semna un astfel de contract, pentru că nu au personalitate juridică. „Eu m-am oferit să îi ajut, iar Consiliul Local m-a împuternicit să fac acest lucru, fără
să implic financiar primăria. Trebuie să înțelegem
că era absolut necesar un astfel de contract, pentru
siguranța elevilor. CONTINUAREA ÎN PAGINA 4
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Interviu cu consilierul local, Flavius Faur

MP: Anul 2014 se apropie de final, prilej bun pentru un scurt bilanț al lucrurilor care s-au întâmplat în
comună de-a lungul acestui an. Care sunt din punctul dumneavoastră de vedere, realizările și nerealizările?
FF: La capitolul nerealizări aș putea trece faptul că nu s-a finalizat noua reța de apă, din cauză că nu au fost
suficiente fonduri. Cu toate acestea, este pusă în proporție de 80% în funcțiune și cel puțin 400 de familii s-au
și racordat la noua rețea, astfel
că presiunea pe vechea rețea a
crescut. Tot la capitolul realizări
putem trece pietruirea drumurilor și reabilitarea trotuarelor.
MP: Care sunt prioritățile pentru
anul viitor?
FF: Obiectivul principal este
terminarea noii rețele de apă.
De asemenea, cred că ar trebui
să ne mobilizăm pentru a avea
cât mai curând drumuri asfaltate. Atragerea de investitori
este, de asemenea, o prioritate.
MP: Pe ordinea de zi a ședinței
din luna septembrie fost un
proiect care prevede schimbarea
destinației clădirii în care a funcționat internatul Liceului din Biled. Care este starea acestei clădiri, la ora actuală?
FF: Clădirea este într-o stare foarte proastă, ar fi nevoie de o sumă foarte mare de bani pentru a putea fi
reabilitată. În anii trecuți am votat un proiect de hotărâre care prevede ca acestă clădire să fie reabilitată
și transformată în locuințe sociale, însă deocamdată Primăria Biled nu dispune de banii necesari.
MP: Tot în ședința din septembrie s-a votat un proiect referitor la zona de agrement a terenului “Pădurice”. Ce
se va întâmpla cu acestă zonă?
FF: Este vorba despre aproximativ cinci hectare de teren unde sunt trei bălți. În trecut, acolo a fost
o pescărie aparținând comunei. În momentul de față, spațiul acela nu este amenajat, iar acum am
votat transformarea lui într-o zonă de agreement, urmând sa se identifice o sursă de finanțare.
MP: Pe ordinea de zi a mai fost un proiect privind transportul elevilor din
Biled la școlile din Timișoara. Se implică primăria financiar în această poveste?
FF: Primăria nu se va implica financiar, părinții vor plăti pentru fiecare copil suma de 170 de lei pe lună unei
firme de transport, însă era nevoie ca noi să ne dăm acordul pentru a se încheia contractul cu firma de transport.
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Primarul comunei, Cristian David,
a dat un exemplu, de Ziua Curățeniei

CONTINUARE DIN PAGINA 1 Acțiunea a fost
organizată de reprezentanții Primăriei Biled și cei ai
Școlii Generale din localitate. „Le mulțumesc tuturor celor care s-au alăturat acestei inițiative și sper
ca anul viitor, prezența să fie mult mai numeroasă,
pentru că doar împreună putem face din Biled, o
comună cu care să ne mândrim”, a transmis primarul localității, Cristian David, care a ajutat la curățenie,
cot la cot cu elevii, profesorii, angajații primăriei și
ceilalți cetățeni care au participat la această acțiune.

Monitorul

comunei BILED
Ședință a Asociației Pensionarilor

Pe data de 12 octombrie, vârstnicii din Biled
sunt așteptați la sediul Asociației Pensionarilor, pentru stabilirea calendarului evenimentelor următoare
(activități culturale, excursii, etc). Ședința va începe la ora 14:00. De asemenea, atât pensionarii cât
și alți cetățeni, sunt rugați să doneze cărți pentru
completarea bibliotecii din incinta Clubului, care la
ora actuală are șase rafturi, dintre care doar patru
sunt pline cu volume. Biblioteca a fost amenajată
odată cu finalizarea lucrărilor de reamenajare a
clădirii, care au cuprins și realizarea unei căi de acces spre curtea Căminului Cultural. Președintele
Asociației Pensionarilor, Viorel Iezan, anunță că din
această lună, programului Clubului revine la normal, după ce a fost scurtat, pe perioada lucrărilor.

Hotărâri ale Consiliului Local Biled
1. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2014,
2. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
3. HCL privind aprobarea proiecției de buget previzionat pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018
a comunei Biled, județul Timiș,
4. HCL privind acordarea unui mandat special, împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled în
Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,
5. HCL privind stabilirea destinației clădirii în care a funcționat fostul internat al liceului din Biled,
6. HCL privind aprobarea trecerii sălii de evenimente, a bucătăriei și a subsolului din sediul SVSU Biled, în
administrarea Primăriei comunei Biled, județ Timiș,
7. HCL privind stabilirea destinației ca zonă de agrement a terenului cu pădurice, livadă și 3 bazine, denumită
Pescărie, din comuna Biled, și aprobarea demarării procedurilor necesare pentru asigurarea sursei de finanțare,
8. HCL privind aprobarea avizului favorabil pentru transportul elevilor din Biled la și de la școlile din Timișoara
și delegarea domnului primar să semneze actul necesar,
9. HCL privind încetarea contractului de administrare, cu Asociația Crescătorilor de Animale “Viitorul
Bilezean”, pentru pășunea comunală, la data expirării termenului și neprelungirea acestuia,
10. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul
privat al comunei Biled cu destinația construirii unei locuințe din PUZ,
11. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri din domeniul
privat al comunei Biled cu altă destinație decât cea de locuit(parcelele din zona industrială) din PUZ.
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Voința Biled, de neînvins!

Voința Biled a început în forță sezonul 2014-2015 în
liga a cincea, cu un traseu perfect în primele șapte
runde ale campionatului. Voința conduce seria a doua
cu 21 de puncte, iar în partidele de până acum a punctat de 27 de ori, și a încasat doar șase goluri. De fapt,
Biledul nu a mai pierdut un meci oficial pe teren propriu din etapa a XXI-a a sezonului trecut, când echipa
din Murani a plecat cu toate punctele de la Biled.
Voința are a doua ofensivă a seriei, cu 27 de goluri
marcate, și a doua apărare, cu doar 6 goluri primite,
la fel ca echipa din Foeni, însă cu două mai multe
decât ultima echipă de pe podiumul seriei, ACS Poli II.

Voința a început campionatul de handbal,
cu stângul

Biledul a început cu un eșec noul sezon al Campionatului Județean de handbal masculin. Voința
a întâlnit în prima rundă pe HC Giroc, care după
primele 30 de minute de joc avea deja un avantaj de
8 goluri, 18-10. În repriza a doua, tot gruparea oaspete a fost la cârma partidei, iar la final și-a dublat
avantajul de pe tabelă, reușind să se impună cu 27-21.

Maracana Biled, pe locul 5
Maracana Biled a promovat în liga a doua
de minifotbal amator în acest sezon, iar după
primele șase etape face parte din plutonul fruntaș
al seriei. Echipa bilezeană a suferit două eșecuri în
ultimele două etape, dar speră să recupereze punctele în partida cu Mel Star. În prezent, ocupă locul
5 după primele 6 etape ale sezonului, cu 10 puncte.

Transportul elevilor care învață în
Timișoara a fost rezolvat
CONTINUARE DIN PAGINA 1 Nu este normal să
facă autostopul ca să meargă la școală”, a declarat
primarul comunei, Cristian David. Odată semnat
acest contract, părinții vor plăti 170 de lei pe lună pentru transportul fiecărui copil, urmând ca jumătate din
sumă să o recupereze de la școala la care studiază elevul.
Persoană Fizică Autorizată oferă următoarele servicii:
- consultanță și întocmire documentație pentru
obținerea autorizației de construire,
- proiectare construcții civile,
- proiectare instalații electrice, sanitare, termice și
solare.				Ing. Constantin Mărcuș
Becicherecu Mic, str. Gării, nr. 4
Tel: 0726 23 53 61
e-mail: marcus.costel@yahoo.com

CĂSĂTORII
Braica Horațiu-Nicolae și Ardelean Ioana						20.09.2014
Dinu Oliver și Novac Bianca-Larisa 							27.09.2014
Rusti Raul-Marian și Ambruș Mihaela-Ancuța
				
27.09.2014
Le urăm, CASĂ DE PIATRĂ!
NAȘTERI
Focșăneanu Tobyas-Iosif		
Motoarcă Olivia			

DECESE

29.08.2014
11.09.2014

Să crească mari și sănătoși! Felicitări părinților!

Negriu Ana 		
Nicola Ioan-Layos			
Ulmeanu Maria			
Faur Gheorghe			

01.09.2014
27.09.2014
27.09.2014
29.09.2014

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

