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Un alt primar în fruntea comunei Biled: Gheorghe Braica

Ultima şedinţă a Consiliului Local Biled a adus schimbări majore în comună.
Aleşii au votat, printre altele, două proiecte de hotărâre prin care, Cristian David, cel care
a condus comuna din octombrie 2013, a fost înlocuit cu consilierul local Gheorghe Braica.

Cum s-a ajuns la
această situație?

În octombrie 2013, Prefectul județului, Eugen
Dogariu, a semnat documentul de suspendare
din funcție a primarului
din Biled, Leontin Duță,
după ce acesta a fost
condamnat definitiv la
închisoare cu suspendare, în cazul de fraudare
a fondurilor europene.
Până la organizarea de
noi alegeri, prefectul l-a
numit în funcția de primar interimar pe Cristian
David, care la acea vreme
ocupa funcţia de viceprimar. Cu alte cuvinte, localitatea urma să fie condusă de viceprimar, care a preluat şi
atribuţiile primarului. În urma schimbării majorităţii din Consiliul Local, aleşii au decis schimbarea viceprimarului, Cristian David, care automat a pierdut şi funcţia de primar interimar. CONTINUARE ÎN PAGINA 3

Primăria Biled a câștigat cel de-al doilea proiect european

În doar jumătate de an, primăria comunei Biled se
mândrește cu cel de-al doilea proiect european, declarat eligibil. Primul vizează cumpărarea unui microbuz, a unui buldoexcavator și unei remorci, autoritățile
locale așteptând acum doar să fie invitate la semnarea
contractului de finanțare. În același stadiu este și cel
de-al doilea proiect, depus la finalul lunii decembrie și
declarat deja eligibil, cu punctaj maxim. Acesta are o
valoare de 70.000 de euro și prevede dotarea căminului
cultural din localitate cu un echipament profesional
de sonorizare, aparatură video și sisteme complexe de
lumini. De asemenea, vor fi cumpărate 20 de costume
populare. „Sunt primele proiecte europene accesate
de Primăria Biled, în istoria sa. Cel mai recent a

fost declarat eligibl, cu punctaj maxim, pe GAL Triplex Confinium Sânnicolau Mare, pe măsura 322,
axa 1.4. Mă bucur că am reușit să găsim o soluție
pentru dotarea căminului cultural, la cele mai înalte standarde, pentru că aici se defășoară cele mai
importante evenimente din comunitatea noastră”,
a declarat fnoul primar al comunei Biled, Gheorghe
Briaca. Modelul primăriei a fost rapid preluat și de
cetățenii din localitate, care s-au grăbit să profite de
banii de la UE. Un exemplu este Alisa Matieș din
Biled, al cărei proiect de finanțare în agricultură a
fost declarat eligibil.RAPOARTELE DE SELECȚIE
A PROIECTELOR POT FI VIZUALIZATE PE
SITE-UL PRIMĂRIEI, www.primariabiled.ro
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Începe Postul Paștelui
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Creştinii ortodocşi intră din această lună în postul Paştelui, considerat cel mai lung şi cel mai aspru dintre posturile de durată din calendarul ortodox. Postul Sfintelor Paşti din anul 2015 va fi între 23 februarie şi 11
aprilie, iar Învierea Domnului va fi prăznuită pe data de 12 aprilie. Postul reprezintă reţinerea totală sau parţială
de la anumite alimente şi băuturi, pe un timp mai lung sau mai scurt, în scop religios-moral. Medicii spun că
postul este unul foarte restrictiv, din punctul de vedere al alimentaţiei, practicanţii săi fiind privaţi de proteinele
complexe ce se găsesc în carne, ouă şi lactate. Aceste alimente pot fi înlocuite cu produse de origine vegetală,
cum ar fi soia, fasole sau ciuperci. Ca urmare, este indicat ca postul să fie ţinut doar de persoanele cu stare bună
de sănătate, care nu suferă de diabet zaharat, anemie sau boli anergizante sau imunodepresive (tuberculoză,
SIDA, unele boli infecţioase – tuse convulsivă, rujeolă, gripă,etc). De asemenea, nu se recomandă la copii,
vârstnicii cu starea de sănătate afectată, gravide, persoane care lucrează în condiţii deosebite (frig sau muncă
fizică grea). Învierea Domnului, numită şi sărbătoarea Paştelui, este cea mai veche şi importantă sărbătoare
a creştinătăţii, care a adus omenirii speranţa mântuirii şi a vieţii veşnice, prin sacrificiul lui Iisus Hristos.
Mirela Iacoban

pagina 3

Monitorul

comunei BILED

Apel către cei care beneficiază de
scutirea de la plata taxelor

Un alt primar în fruntea
comunei: Gheorghe Braica

CONTINUARE DIN PAGINA 1: În cadrul
aceleaşi şedinţe, majoritatea consilierilor locali a
propus şi aprobat ca viceprimar să fie Gheorghe
Braica, independent politic, care astfel a preluat
şi postul de primar al comunei Biled. “În această
nouă calitate pe care o am, de puțin timp, ce-i
drept, vreau să îi asigur pe toți bilezenii, că
voi fi în slujba lor. Tot ceea ce voi face, atâta
vreme cât ocup acest post, va fi în interesul comunei, pentru că asta trebuie să facă un primar. Tocmai de aceea voi face tot ce îmi stă în
putință pentru a continua proiectele de dezvoltare a localității și de a iniția altele noi, pentru
ca Biledul să ajungă cât mai aproape de ceea
ce înseamnă o comună europeană”, a declarat
noul primar al comunei Biled, Gheorghe Braica.

Conform legii, deportații, veteranii de război,
văduvele acestora, dar și persoanele cu handicap grav sau accentuat, beneficiază de scutiri
de la plata impozitelor și taxelor locale. Pentru asta însă, este obligatoriu să se prezinte la
primărie, să depună o cerere. „Legea prevede
ca toate aceste categorii de persoane scutite de
la plata taxelor, să depună anual, o cerere în
acest sens. Tocmai de aceea fac apel către cei
în cauză, să facă un drum la primărie, pentru
că ar fi păcat să nu beneficieze de un drept care
este al lor, deoarece unii uită, iar alții nu știu
că trebuie să depună această cerere”, a precizat
noul primar al comunei Biled, Gheorghe Braica.

Continuă plata impozitelor și taxelor locale

Dacă vreți să beneficiați de o reducere la plata taxelor și impozitelor, ar fi bine să vă grăbiți! Cei care își
achită dările către bugetul local până la finalul lunii martie, beneficiază de o reducere substanțială, de 10%.

Bilezenii, așteptați să își ridice alimentele de la UE

Hotărâri ale Consiliului Local Biled

În ședința Consiliului Local Biled din luna ianuarie 2015, consilierii locali au aprobat următoarele
hotărâri de interes pentru comunitate:
1. HCL privind schimbarea din funcție a viceprimarului localității Biled,
2. HCL privind alegerea viceprimarului Comunei Biled,
3. HCL privind aprobarea Statului de Funcţii, numărul de personal angajat al Primăriei Comunei Biled, judeţ
Timiş si Organigrama pe anul 2015,
4. HCL privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Biled,
pentru anul școlar 2015-2016,
5. HCL privind prelungirea termenului de atribuire în folosință gratuită, pe termen limitat, a unei încăperi
pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled,
6. HCL pentru modificarea HCL nr. 71/29.10.2014 privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă,
7. HCL privind implicarea Primăriei și a Consiliului Local al Comunei Biled la un program de întrajutorare a unor persoane nevoiașe din comuna Biled, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, cu fonduri obținute din
sponsorizări.

Distribuirea
alimentelor
de
la
Uniunea Europeană continuă și în acestă perioadă!
Bilezenii cu venituri reduse, care nu și-au ridicat până acum aceste ajutoare sunt așteptați la sediul primăriei pentru a intra în posesia lor.
Persoanele care beneficiază de ajutoare alimentare de
la Uniunea Europeană vor primi în acest an făină de
grâu, făină de mălai, zahăr, ulei, macaroane, conserve
din carne de vită, conserve din carne de porc și pateu.

Cum va fi vremea în Banat în luna februarie?

Luna ianuarie a fost una extrem de capricioasă în
vestul țării. Zilele cu soare și cu temperaturi ridicate
au alternat cu cele friguroase și ploioase. În plus, și
vântul le-a dat bătăi de cap bănățenilor după ce o vijelie în toată regula a măturat vestul țării. Iar veștile
rămân la fel de proaste și pentru luna februarie, care
se anunță una destul de mohorâtă. Conform meteorologilor, în prima parte a lunii, în ținuturile vestice, cerul ca fi mai mult noros, iar în sudul Banatului
va ploua. În restul județului se anunță câteva ninsori după lăsarea nopții. În ceea ce privește regimul

termic nu vor apărea schimbari majore: se vor înregistra temperaturi de pâna la 6 – 7 grade Celsius.
În cea de-a doua parte a lunii februarie se va înregistra o creștere ușoară a temperaturilor, iar în
zilele însorite mercurul din termometre va depăși
10 grade Celsius. După data de 20 februarie, ploile
și ninsorile vor pune, din nou, stăpânire pe județul
Timiș. Meteorologii prognozează precipitatii sub
forma de ploaie sau ninsoare, în timp ce temperaturile vor coborî până la - 4 grade Celsius.
Mihaela Pușcașu
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Voința Biled, în sferturile Cupei de iarnă

Voința Biled s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei de iarnă la fotbal în sală, competiție rezervată
echipelor din județ, ajunsă la ediția cu numărul 18. În faza următoare, Biledul va da piept cu formația din
Săcălaz. Voința Biled a început meciurile din grupa D1, în sala din Giarmata, cu o înfrângere la limită, 2-1,
în fața lui AS Carani. În al doilea meci al grupei, a venit rândul
Caraniului să piardă cu 3-1 în fața
formației Solventul Timișoara. În
ultimul meci al grupei, Voința
Biled a trecut cu 4-1 de Solventul
și, datorită golaverajului superior,
cinci goluri date și două primite,
a mers în sferturi. În această fază
a competiției, Voința va întâlni
echipa din Săcălaz, câștigătoare a
grupei de la Jimbolia. În cazul în
care va trece de echipa din Săcălaz,
Voința va întâlni în cadrul semifinalelor, învingătoarea din întâlnirea Tricoul 1 Iunie-AS Bacova.
Ovidiu Tolea

Maracana a început cu dreptul returul sezonului
După ce în decembrie, la Cupa de iarnă, s-a oprit în optimile de finală ale întrecerii, fiind eliminată de WMT
Giroc, Maracana Biled a început returul campionatului în liga secundă de minifotbal din Timiș exact așa cum
a debutat în prima parte a sezonului. Fotbaliștii din Biled au trecut cu 6-0 de formația Codașii, iar odată cu
acest rezultat, a urcat până pe locul 7 în clasamentul seriei a doua a ligii secunde. În runda viitoare, Maracana
va juca împotriva formației Integra, cea care ocupă locul al doilea în serie, cu 35 de puncte.
Persoană Fizică Autorizată oferă următoarele servicii:
- consultanță și întocmire documentație pentru
Pleșca Gheorghe-Florin cu Ivașcu Daniela
obținerea autorizației de construire,
					
14.01.2015
- proiectare construcții civile,
Sima Adrian-Alin cu Furdui Ana-Maria
		 - proiectare instalații electrice, sanitare, termice și
					
16.01.2015
solare.				Ing. Constantin Mărcuș
Nachram Egon cu Sturz Cristina-Floare
Becicherecu Mic, str. Gării, nr. 4
					 24.01.2015
Tel: 0726 23 53 61
Le urăm CASĂ DE PIATRĂ!
e-mail: marcus.costel@yahoo.com

CĂSĂTORII

NAȘTERI
Daroti Lucas-Ștefan-Laurențiu
Dicu Rareș-Cristian			
Neaga Miriam-Simona		

DECESE
15.12.2014
22.12.2014
23.12.2014

Să crească mare și sănătoși! Felicitări părinților!

Toma Aurel				 02.01.2015
Predescu Nicolae			
31.01.2015

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

