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Primarul comunei, Cristian David: „Dorim să înființăm o societate
comercială, pentru binele bilezenilor”
În ședința din luna iunie, consilierii locali au aprobat procedurile necesare înființării SC GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ BILED SRL. Este de fapt primul pas spre rezolvarea multor probleme cu care se confruntă
oamenii din localitate. „În momentul în care această societate va deveni funcțională, va activa pe mai multe
paliere: va efectua lucrări de reparații de drumuri și trotuare, va face intervenții de urgență la rețeaua de apă
și canal, va decolmata canalele de pe raza localității, va
întreține spațiile verzi și va oferi și alte servicii, în funcție
de necesități. În plus, va oferi locuri de muncă oamenilor
din comună, iar veniturile vor ajunge la bugetul local,
ceea ce înseamnă un câștig substanțial pentru noi. Dorim
înființarea acestei societăți, pentru binele concetățenilor
noștri”, a explicat primarul comunei Biled, Cristian David. După înființare, societatea va primi, prin transfer de
la primărie, mai multe utilaje, printre care un buldoexcavator, o vidanjă, dar și un tractor cu remorcă. Pe măsură ce va contracta lucrări și va realiza venituri, SC
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED SRL își va completa inventarul cu alte lucruri necesare.
												 Mihaela Pușcașu

S-au aprobat condițiile de punere în funcțiune a noii rețele de apă
Conform proiectului propus de primarul comunei, Cristian David, și votat de consilierii locali, bilezenii
care se racordează la noua rețea de apă nu vor plăti decât taxa de debrașare de la vechile conducte și branșarea la
cele noi. Toate celelalte cheltuieli vor fi suportate de către autorități, de
la bugetul local. “Toţi cetăţenii care vor să se branşeze trebuie să ştie că
acest lucru se va face în mod gratuit. Tot ce s-a făcut până acum s-a plătit
de către primărie, nu s-a perceput niciun ban, și nici nu se va percepe,
cum se întâmplă în alte localități”, a explicat primarul comunei Biled,
Cristian David. Cei care vor să se branșeze la noua rețea de apă a comunei,
trebuie să anunțe primăria, pentru ca un reprezentant al instituției să se
deplaseze la fața locului, unde va întocmi un contract de furnizare a apei.
Ulterior, se va face racordarea propriu-zisă, de către personal specializat.
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Interviu cu consilierul local,
Gheorghe Braica
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MP: În ședința Consiliului Local din această lună, s-a votat un proiect privind acordarea terenului aferent
locuinţelor cumpărate în baza Legii 112. Ce presupune mai exact?
GB: Atunci când au fost expropriaţi, cetăţenii germani care au plecat, au fost expropriaţi atât pentru casă,
cât şi pentru grădină. Ulterior, casele s-au vândut conform Legii 112, iar proprietarul casei, practic are
doar imobilul, nu și terenul de sub casă. Acesta nu-i aparţine. Fiecare jurist interpretează cum crede de
cuviinţă în ceea ce priveşte terenul aferent
construcţiei. Unii consideră că terenul aferent
construcţiei este cel existent pe CF-ul pe care se
află şi construcţia, alţii spun că este doar cel de
sub construcţie. Pentru a clarifica situaţia, noi
am emis o hotărâre de Consiliu Local în acest
sens. Mie, personal, mi se pare corect şi normal
ca omul care şi-a cumpărat casă să-şi primească
şi grădina.
MP: Un alt proiect de pe ordinea de zi a fost punerea în funcţiune a noului sistem de apă. Ce trebuie să ştie bilezenii despre acest lucru?
GB: Primăria va stabili o dată de la care va începe alimentarea cu apă prin noul sistem. Înainte de a se branşa, locuitorii trebuie să anunţe la primărie
pentru ca un reprezentant al primăriei să se deplaseze la faţa locului, unde se va întocmi un proces verbal şi
un contract de livrare a apei, în care se va specifica preţul de livrare a apei, data de la care a fost branşat şi
faptul să apa curge la robinet.
MP: SC Propecţiuni a trimis o scrisoare către Consiliul Local Biled. Despre ce este vorba?
GB: Într-adevăr, am primit o adresă prin care suntem anunţaţi că vor să facă nişte măsurători prin unde
electromagnetice prin care se depistează zăcămintele de petrol, nici vorbă de gaze de şist. Noi ne menţinem
în continuare punctul de vedere, exprimat şi printr-o hotrărâre de Consiliu Local, cu privire la faptul că nu
suntem de acord cu exploatarea gazelor de şist pe raza comunei Biled.
MP: Există vreun pericol pentru cetăţeni?
GB: Nu. Locuitorii Biledului nu au de ce să îşi facă probleme în acestă privinţă întrucât nu vor avea de
suferit.

Hotărâri ale Consiliului Local Biled
În ședința din 25 iunie 2014, consilierii locali au adoptat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate:
- HCL privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Comunei Biled pe trimestrul I, anul
2014,
- HCL privind atribuirea în proprietate a întregii suprafeţe de teren existent în extrasul de carte funciară,
aferent imobilelor cumpărate de cetăţenii comunei Biled în baza Legii 112/1995,
- HCL pentru stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă potabilă și a
branșării la rețea, a gospodăriilor din comuna Biled, județ Timiș
- HCL privind aprobarea completarii Listei cu tinerii îndreptăţiţi să beneficieze de prevederile Legii 15/2003
- HCL privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled a terenului intravilan înscris în
CF 401658, în suprafață de 1182 mp
- HCL privind aprobarea procedurilor și cheltuielilor necesare înființării SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
BILED SRL
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Idee inedită,
pentru reabilitarea
trotuarelor!

Primarul comunei
Biled, Cristian David,
are o inițiativă cel puțin
interesantă, pentru reabilitarea trotuarelor din localitate. El vrea să ofere materialele necesare, cetățenilor,
care nu trebuie să contribuie
decât cu… forța de muncă.
Astfel se fac economii și la
bugetul local, care nu este
suficient de generos pentru a permite contractarea
unei firme care să efectueze
aceste lucrări și se rezolvă și
problema trotuarelor deteriorate. Bilezenii vor primi
toate materialele de care au
nevoie, în luna iulie, când se
vor și putea apuca de treabă.
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Gata cu școala! A venit vacanţa mare!

Bucurie mare pentru elevii din Biled care
de vineri, 19 iunie, au intrat oficial în
vacanţă. În ultima zi de școală, micuţii
au trecut pragul şcolii cu brațele pline de
flori pentru dascăli, pregătiți pentru festivitatea sfârșitului de an. Dacă cei mai
mici au primit coronițe pentru rezultatele
bune din acest an, pentru cei mai mari
elevi, ziua a fost încă un pas spre examenele care le vor contura viitorul: Evaluarea
Națională și Bacalaureatul. Anul școlar
viitor va începe în data de 15 spetembrie,
potrivit unui ordin de ministru privind structura anului școlar 2014-2015.

Mirela Iacoban

Pompierii bilezeni, fruntași la intervenții în caz de urgență
La mijlocul lunii iunie, la Giroc, a avut loc faza județeană a Concursului Profesional al Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență.
La start s-au aliniat patru servicii voluntare: Giroc, Orțișoara, Biled
și Jimbolia și patru private: SC Compet, SC Expert Petroleum SA, SC
Geosting Depozitul OMV și SC Colterm. Participanții s-au întrecut
în probe precum: pistă cu obstacole pe 100 de metri, ștafetă 4x100
de metri și dispozitiv de intervenții. Pompierii din Biled au demonstrat că sunt pregătiți să facă față oricărei situații de urgență, astfel
că secțiunea echipajelor private a fost câștigată de Compet Biled,
iar cealaltă formațiune
din localitate, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență s-a clasat
pe locul trei, la categoria voluntari. La competiție a asistat și primarul comunei, Cristian David, care i-a felicitat pe pompierii bilezeni
pentru prestație. „Echipajele de intervenții în situații de urgență
sunt structuri cu care ne mândrim și care merită toată admirația
noastră. De fiecare dată când există o problemă în comună, dar și
în împrejurimi, membrii acestor formațiuni sunt primii care dau
o mână de ajutor” a declarat primarul comunei, Cristian David.
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Voința Biled a încheiat campionatul pe locul 10

Voința Biled a încheiat campionatul ligii a cincea exact cum l-a început, cu o victorie, însă de data
aceasta a fost una la masa verde. Diniașanca Diniaș a fost exclusă din campionat în retur, iar în ultima etapă
Biledul a avut etapă de pauză. Odată cu această victorie, Voința a încheiat campionatul la egalitate de puncte,
36, cu FC Deta, însă gruparea rivală a ocupat poziția a noua deoarece a avut de partea sa atât rezultatele directe
mai bune cât și golaverajul superior. Voința Biled a reușit un egal cu FC Deta, 2-2 în tur, pe teren propriu,
și a pierdut cu 2-1 la Deta. Formația din Biled a încheiat campionatul cu 45 de goluri marcate și 91 primite.
Cel mai bun marcator al formației din Biled în
acest sezon a fost Flavius Tomescu, autor a 16
Comunion la Biserica Catolică
goluri. “A fost un campionat frumos, corect, dar
unele arbitraje au fost slabe. Sunt convins că erorile făcute nu au fost cu rea intenție, doar că unii Pe data de 29 iunie 2014, de Sfinții Petru și Pavdintre acești tineri nu se pricep. Este un rezultat el, la Biserica Catolică din Biled a avut loc priTodea Alexandra,
mulțumitor, dar sunt meciuri în care puteam mai ma împărtășanie a copiilor:
Legindi
Christa,
Legindi
Amalia,
Legindi Vanessa,
mult, cele în care ne-au lipsit și unii jucători care
jucau la sală” a declarat antrenorul Bogdan Nicu. Bec Eduard Nicolae, Sîrbu Anamaria și Bud Melisa.
Fotbaliștii Voinței Biled sunt deja în vacanță, iar reunirea este programată pentru finalul lunii iulie.
					
Ovidiu Tolea

Handbaliștii au încheiat
campionatul cu un eșec
Echipa de handbal masculin Voința Biled a
încheiat sezonul 2013-2014 din campionatul județean
cu un eșec. Bilezenii au fost învinși cu 23-18 de Old
Boys Sânnicolau Mare, în timp ce titlul de campioană
a județului a ajuns tot pe Aranca, dar la Unirea.
Bilezenii, cu un lot incomplet, nu au rezistat în fața
formației de pe Aranca și au pierdut cu 23-18. “Echipa
s-a prezentat foarte slab în acest retur, însă în multe
dintre meciuri am avut mulți jucători care au lipsit.
În unele partide chiar a trebuit să improvizăm și să
punem în poartă un jucător de pe semicerc. În meciul
de la Lovrin puteam obține mai mult, când chiar am
jucat bine” a spus președintele Voinței, Adam Csonti
Echipa timișoreană a intrat în vacanță și va relua pregătirile în luna august, când va organiza
probabil și turneul traditional, Cupa Pipatsch.
					
Ovidiu Tolea

CĂSĂTORII

Tomoiagă Arnold și Nicoară Cristina-Valentina
					
07.06.2014
Taloș Gheorghe - Ștefan și Mușa Daniela - Mariana
					
10.06.2014
Le urăm, CASĂ DE PIATRĂ!

NAȘTERI

Werle Marcu - Gabriel		
Catargiu Arian - Eliazar		
Catargiu Ariana - Ioana		

02.06.2014
19.06.2014
19.06.2014

Să crească mari și sănătoși! Felicitări părinților!

DECESE

Călin Simion 				
Bogza Iuliana 			
Simon Elisabeta 			

10.06.2014
13.06.2014
18.06.2014

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

