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Zilele Biledului, un real succes

Comuna Biled a fost în plină sărbătoare în perioada 23-24 august. Localitatea a împlinit 249 de ani, prilej cu
care autoritățile locale au pregătit o serie de evenimente dedicate atât celor care trăiesc în Biled, cât și oaspeților.
Manifestările au început sâmbătă, cu o discotecă în aer liber, și au continuat duminică, atunci când bilezenii au
avut parte de diverse activități sportive, culturale și artistice. CONTINUARE ÎN PAGINA 2

Istoria comunei Biled, între două coperți!
Prin prisma istoriei sale și a oamenilor, Biledul este una dintre cele mai fascinante localități din Banat. Ioan
Andraş, colecționarul de crâmpeie de istorie din Biled, a strâns de-a lungul vieţii toate informaţiile despre localitatea sa şi le-a transpus în monografia localității, carte ce a fost lansată chiar de Ziua Comunei. “Să aduni date,
cifre, evenimente pe o perioadă de 550 de ani (1462-2012) despre Biled, este un fapt extraordinar, demn de toată
admiraţia, nu ştiu dacă cineva anume din localitatea noastră s-ar fi încumetat la o astfel de muncă titanică. A
făcut-o Ioan Andraş, nesilit de nimeni, cu dăruire şi pasiune, cu tact şi pricepere, cu bucuria de a lăsa generaţiilor
viitoare nu numai un nume afişat pe o carte, ci şi o carte-bornă, un reper editorial de foarte mare preţ din istoria
Biledului”, spune primarul comunei, Cristian David. În această carte pot fi găsite texte legate de prima atestare
documentară a comunei, dar şi nenumărate articole şi imagini elocvente Biledului de ieri şi de azi, domeniile
de focalizare fiind generoase: istorie, geografie, economie, administraţie, social, învăţământ, religie şi sport.
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CONTINUARE DIN PAGINA 1: Programul zilei de 24 august a început la ora 9:00, cu Cupa Primăriei la handbal,
turneu la care au participat câte două echipe din Sânnicolau Mare și Biled și câte una din localitățile: Giroc, Lugoj,
Giarmata și Lovrin. Pe podium au urcat cele două formații din orașul Sânnicolau (locul I și II) și cea din Lugoj (III).

După festivitatea de premiere, a început parada portului popular, la care au participat câteva zeci de tineri și copii, îmbrăcați în costume tradiționale din Banat. Alaiul a pornit de la terenul de handbal și s-a oprit în centrul comunei, unde ansamblul Junii Biledului și cel de dansuri sârbești din Becicherecu Mic au încântat publicul cu câteva dansuri populare.

Sute de oameni au asistat la spectacolul artistic oferit de tinerii și copiii care s-au pregătit intens, special pentru
acest eveniment, mai ales că acesta a fost doar preambulul a ceea ce urma să fie punctul culminant al evenimentului: concertul susținut de Diana Selagea, Claudia Ionaș și formația condusă de Florin Ionaș - zis Generalul.
La ora 23:00, bilezenii au avut parte și de o surpriză: un frumos foc de artificii, care i-a făcut pe toți să exclame:
„A fost nemaipomenit!”.

Hotărâri ale Consiliului Local Biled
În ședința din 20 august 2014, consilierii locali au adoptat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
- HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
- HCL privind aprobarea donării indemnizației de ședință, pe luna august, de către consilierii locali, echipei
de fotbal a comunei Biled,
- HCL privind stabilirea unor taxe locale pentru comerțul ambulator, standuri și amplasare pacuri de distracție
cu ocazia sărbătorilor comunei și a altor evenimente locale,
- HCL privind aprobarea folosirii sumei de 27.000 de lei, prevăzută în bugetul local al comunei Biled, pentru
organizarea evenimentului “Zilele Biledului” din data de 23-24.08.2014.
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Interviu cu primarul comunei,
jr. Cristian David

comunei BILED

M.I: Recent, a avut loc ediția o nouă ediție a Zilelor Biledului. Ați făcut un bilanț a ceea ce s-a întâmplat în
comună de la evenimentul precedent până la acesta?
C.D: Înainte de toate, vreau să le mulțumesc consilierilor locali pentru că s-au implicat total în organizarea acestui eveniment, sprijinind atât moral cât și financiar, Zilele Biledului. Revenind acum la întrebarea dumneavoastră, trebuie să vă spun că
într-adevăr, această sărbătoare a fost un bun
prilej de a trece în revistă ceea ce s-a făcut în
Biled. S-au întâmplat multe. Și bune și rele.
Dar, cântărind puțin lucrurile, se remarcă
mai multe lucruri bune, frumoase, care dovedesc că suntem o comună de oameni gospodari.
M.I: Concret, ce ați trece la capitolul realizări?
C. D: Am pietruit toate drumurile din comună,
așa că nu mai putem spune că avem drumuri de
pământ, care se umplu de noroi la fiecare ploaie.
Am acordat terenuri de case tinerilor, am finalizat
reabilitarea curții căminului cultural și, cel mai important, am pus în funcțiune noua rețea de apă.
M.I: Acestea sunt realizări majore, care se văd cu ochiul liber. Sunt și alte lucruri pe care le-ați pus în practică,
dar care nu ies în evidență?
C.D: Sunt multe lucruri care, deși nu sunt de amploarea celor amintite mai devreme, au un
puternic impact asupra comunității. Spre exemplu: am amplasat stații de autobuz noi, am montat pubele și coșuri de gunoi pe toate străzile, am plantat zeci de arbori, am dotat, cu sprijinul
firmei Maracana, sala de sport, am sprijinit orice activitate școlară și am început o sesiune de consiliere pentru toți cei care vor să acceseze bani europeni. Sunt multe alte lucruri pe care le-am realizat, cu sprijinul Consiliului Local, însă le-am amintit doar pe cele care îmi sunt proaspete în memorie.
M.I: Comuna Biled a fost pe prima pagină a ziarelor locale și chiar pe posturile naționale de televiziune, atunci
când ați început reabilitarea trotuarelor. Care a fost ineditul?
C.D: Ineditul a fost reprezentat de faptul că fiecare locuitor al comunei și-a reparat singur trotuarul din fața
casei, cu materiale oferite gratuit, de către Primărie. Astfel că am făcut o economie substanțială la bugetul
local, iar meritul este în totalitate al bilezenilor, al celor care au răspuns apelului primăriei și au demonstrat, din nou, că suntem o comună de oameni gospodari. Îi felicit pe cei care au finalizat lucrările, iar pe
cei care încă nu s-au apucat, îi îndemn să ia exemplul vecinilor lor. Numai împreună putem face din Biled
o comună cu care să ne mândrim și pe care alții să o invidieze.

Primarul comunei Biled,
Cristian David,
și Consiliul Local
le urează tuturor celor care își serbează
onomastica pe data de 8 septembrie,
LA MULȚI ANI!
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Voința Biled, lider în liga a cincea

După ce a încheiat sezonul trecut pe un dezamăgitor loc 10, Voința
Biled a început actualul campionat al ligii a cincea de fotbal cu trei
victorii în tot atâtea etape. Voința a început sezonul cu o victorie
clară, în deplasare, 5-0 pe terenul lui ASO Deta. Runda a doua a dus
o nouă victorie pentru formația din Biled, prima pe teren propriu,
însă și primul gol primit
din acest sezon. Biledul
a trecut cu 6-1 de Unirea
Ghilad. Etapa a treia a
adus o nouă deplasare pentru Voința, pe terenul formației Millenium II Giarmata unde s-a
impus cu 4-1. După primele 3 runde ale acestui sezon, Voința
este alături de ACS II Politehnica Timișoara, singura echipă
neînvinsă în seria a doua a ligii a V-a. Voința este gruparea cu
cea mai bună ofensivă din seria a II-a, cu 15 goluri marcate, și are a doua defensivă, cu 2 goluri încasate.
Ovidiu Tolea

Maracana Biled, din nou promovată, lider în liga secundă
Maracana Biled a promovat în această vară în liga secundă de minifotbal amator din județul Timiș și face
parte din seria a doua, alături de fosta rivală din liga a treia, Hyperion IPA. Gruparea din Biled a început
campionatul cu o victorie la scor de neprezentare, 3-0, cu formația Codașii. În runda a doua, Maracana a
încasat primele două goluri ale campionatului, însă a
și marcat de șase ori. Maracana ocupă primul loc în
clasamentul seriei B din liga secundă, cu 9 puncte, la
egalitate cu echipele Cavalerii și Unirea Cerneteaz,
însă cele două au un golaveraj mai slab decât Voința.

NAȘTERI

David Ioana				
David Ștefan-Gabriel-Petru		
Stoica Denisa-Maria			
Stoia Denis-Marian			
Rusti Alexandru-Petru		
Horvath Darius 			

12.06.2014
29.06.2014
25.07.2014
25.07.2014
26.07.2014
17.08.2014

Să crească mari și sănătoși! Felicitări părinților!

DECESE

Pleșca Maria 		

02.08.2014

Dumnezeu să o odihnească în pace!

CĂSĂTORII
Hildinger Ștefan Frank Richard și Gorea Monica-Florentina 			
Silaghi Radu și Enache Silvia Alina 							
Preisach Eduard-Cristian și Ferent Alexandra Ramona 				
Nicoară Valentin-Ovidiu și Costea Luminița 					
Le urăm, CASĂ DE PIATRĂ!

07.06.2014
16.08.2014
23.08.2014
30.08.2014

