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Mesajul primarului, Cristian David, la
început de an

Dragii mei bilezeni,
Iată că a mai trecut un an peste noi. Pentru noi, cei din Biled,
2014 a fost un an plin de evenimente frumoase (Zilele Biledului, Ruga comunei, Aprinderea bradului de Crăciun, etc)
la care ne-am adunat cu toții, și am petrecut așa cum știm
noi mai bine, dar, cel mai important ne-am bucurat unii de
alţii. Dar, nu am fost uniţi numai la distracţie. Am ştiut să ne
solidarizăm şi când a fost vorba despre muncă. Aşa a luat
naştere proiectul de reabilitare a trotuarelor, în care Primăria
a pus la dispoziţie materialele necesare, iar dumneavoastră aţi
făcut reparaţiile cu forţe proprii. CONTINUARE ÎN PAGINA 3

Atmosferă de poveste, la aprinderea bradului de Crăciun
Cu mic, cu mare, în Ajun de moș Nicolae, bilezenii au participat la unul dintre cele mai
așteptate evenimente ale lunii decembrie: aprinderea
bradului de Crăciun, din centrul comunei care a răsunat de

colinde. Într-o atmosferă feerică, din care nu a lipsit
decât zăpada, lumea a asistat cu sufletul la gură la
momentul în care sutele de beculețe colorate au început să clipească, vestind intrarea oficială în sezonul
sărbătorilor de iarnă. În timp ce copiii se bucurau de
bomboanele de ciocolată pe care le-au primit în dar,
adulții au depănat amintiri, la un pahar de vin fiert,

pregătit chiar în apropierea bradului de Crăciun.
La eveniment au participat alături de primarul comunei, Cristian David, cel care a și aprins luminițele
multicolore,
consilierii locali: Marius
Iuga, Constantin Glodeanu și Viorel Iezan.
La Biled, aprinderea
bradului de Crăciun
este la doar a doua
ediție, însă autoritățile
promit că evenimentul va ajunge un
reper important pentru luna decembrie.
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Hotărâri ale Consiliului Local Biled
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În ședința Consiliului Local Biled din luna decembrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele
hotărâri de interes pentru comunitate:
1.HCL privind scoaterea din uz şi casarea tractorului cu remorcă din dotarea primăriei Biled și a instalației
de sonorizare din Căminul Cultural al Comunei Biled,
2.HCL privind aprobarea proiectului acordului de înfrăţire între Comuna Biled, județul Timiș, România și
localitatea Brestovac, județul Bor din Serbia,
3.HCL privind aprobarea vânzării cotei de ½ din locuința cu număr de casă 837 proprietatea privată a Comunei Biled doamnei Merzsan Reghina, titulara contractului de închiriere a locuinţei,
4.HCL privind aprobarea vânzării locuinței cu număr de casă 335 A proprietatea privată a Comunei Biled
doamnei Szabo Maria, titulara contractului de închiriere a locuinţei,
5. HCL privind atribuirea în folosință gratuită pentru 20 de tineri pentru construcția unei locuințe conform
legii 15/2003.

Structura anului școlar 2014 - 2015
Când va fi următoarea vacanță?
După o vacanță binemeritată de două săptămâni,
pe perioada sărbătorilor de iarnă, elevii au revenit
la școală. Din 31 ianuare și până în 8 februarie însă,
copiii vor avea, din nou, liber întrucât atunci este
prevăzută pauza dintre semestre. Conform structurii anului școlar 2014-2015, anul școlar are 177 de
zile de cursuri, asta însemnând 36 de săptămâni, şi
34 de zile de vacanţă, fără cele din vacanţa de vară.
Pentru clasele terminale din învățământul liceal anul
școlar va avea 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, dintre care patru săptămâni
sunt dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor a XII-a se vor termina în
data de 25 mai 2015. Pentru elevii de clasa a VIII-a,
anul şcolar va avea 36 de săptămâni, din care durata

cursurilor este de 35 de săptămâni, iar o săptămână
este dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015.
Semestrul al II-lea va începe luni, 9 februarie, şi va
fi întrerupt de vacanţa de primăvară, programată între 11 aprilie şi 19 aprilie. Săptămâna 6 - 10 aprilie
din semestrul al doilea va fi dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare, în cadrul programului
“Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”.
Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul şcolar urmând
să se încheie în data de 19 iunie. Totodată, tezele din
semestrul al II-lea vor fi date, de regulă, până la 22 mai.
Vacanţa de vară de dinaintea anului şcolar
2015-2016 va fi între 20 iunie şi 13 septembrie.
Mirela Iacoban

Biledul se înfrățește cu comuna Brestovac din Serbia
La sfârștiul lunii noiembrie, primarul comunei, Cristian David,
secretarul primăriei, Dan Drăgan și consilierul local, Viorel Iezan,
au efectuat o vizită oficială, în localitatea Brestovac din Serbia, la
invitația Consulatului României din Zaicear, care a marcat data de
1 Decembrie printr-o serie de evenimente speciale. În timpul acestei
vizite s-au pus bazele înfrățirii între localitatea Biled din România
și Brestovac din Serbia. Semnarea acordului a avut loc la sediul
primăriei din Brestovac și a fost urmată de o conferință în care s-a
discutat situația românilor din Serbia și Bulgaria și la care au participat reprezentanți ai Senatului României, reprezentanți ai comunității
românilor din Serbia și Bulgaria precum și delegația din Biled.
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Atenție! Colectarea separată a
deșeurilor este OBLIGATORIE!

comunei BILED

Colectarea selectivă a deşeurilor este la îndemâna tuturor şi presupune depozitarea gunoiului în locuri special amenajate în vederea reciclării, și nu aruncarea la întâmplare. Conform HG 621/2006 (completată
şi modificată prin 1872/2006), instituţiile publice, asociaţiile, fundaţiile, persoanele fizice sunt obligate să colecteze selectiv deşeurile de ambalaje în containere diferite, inscripţionate în mod corespunzător
şi amplasate în locuri speciale. Astfel, toți bilezenii trebuie să știe că selectarea deșeurilor este obligatorie, acestea urmând să fie separate de fiecare dintre noi, în gospodărie, conform reglementărilor legale:
• Hârtie şi cartoane (ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de cereale etc.),

• Ambalaje PET şi alte materiale plastice (pungi, folii, cutii de iaurt, butelii de la produse
cosmetice şi de curăţenie etc.), ce pot fi reciclate;
• Deşeuri feroase (fier, tablă ş.a) şi doze metalice,
• Sticle şi cioburi;

Deşeurile reprezintă una dintre principalele cauze ale poluării. Din fericire, multe dintre ele sunt reciclabile, iar reciclarea şi refolosirea lor ca materii prime, este cea mai indicată metodă pentru reintroducerea în circuitul economic. Reciclarea presupune separarea şi colectarea materialelor în vederea transformării lor în produse utile noi. O mare parte din aluminiul, sticla, hârtia sau oţelul folosite
astăzi în întreaga lume sunt deja provenite din reciclare. Sticla şi oţelul pot fi reciclate nu doar o dată, ci
de nenumărate ori. Reciclarea aluminiului şi oţelului utilizat la cutiile de băuturi, a hârtiei şi cartoanelor, a sticlei, precum şi a anumitor mase plastice constituie peste tot în ţările occidentale o industrie înfloritoare. “În aceste condiții, este absolut necesar ca și noi, cei din Biled, să înțelegem importanța sortării
deșeurilor în gospodărie, și să facem lucrurile așa cum trebuie și așa cum sunt prevăzute în lege.
Cu toții trebuie să facem un mic efort și să renunțăm la obiceiul de a arunca la gunoi, laolaltă, toate lucrurile de
care nu mai avem nevoie. Trebuie să facem o selecție a lor, astfel încât obiectele din sticlă să fie depozitate separat
de cele din plastic și de cele din hârtie și carton. Numai împreună putem face în așa fel încât Biledul să fie un exemplu și în ceea ce privește gestiunea gunoaielor menajere”, transmite primarul comunei Biled, Cristian David.

Mesajul primarului,
Cristian David, la început de an
CONTINUARE DIN PAGINA 1 Aşa am reuşit să dăm un exemplu tuturor, atunci când ne-am mobilizat, de Ziua Naţională
a Curăţeniei, şi am adunat toate deşeurile de pe domeniul
public. Însă, nu doar în astfel de momente am dat dovadă de
unitate, ci pe tot parcursul anului. Mărturie în acest sens stau
răbdarea dumneavoastră, a tuturor, şi înţelegerea pe care aţi
avut-o pe parcursul derulării lucrărilor importante pentru comunitate, dar care au creat şi un anumit grad de disconfort,
inerent în cazul unor şantiere. De aceea mă bucur şi totodată
mă simt onorat să fim împreună şi acum, când un nou an a
început. Îmi doresc ca în 2015 să continuăm investițiile care
încă nu au fost încheiate, dar și să demarăm noi proiecte, pentru că trebuie să facem tot ce ne stă în putință, pentru a face
din Biled, comuna pe care o merităm și de care să fim mândri.
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Cu ea ne mândrim! Diana Braica

La doar 15 ani, Diana Braica are un palmares
de invidiat. În urmă cu patru ani şi-a descoperit pasiunea de a recita în grai
bănăţean, iar de atunci nu
ratează niciun concurs sau
festival de profil. Şi, de fiecare dată, urcă pe podium.
A fost recompensată la
Festivalul “Lada cu Zestre” de două ori la rând,
în 2014 clasându-se pe locul al doilea în topul celor
mai buni recitatori în grai

bănăţean, la Festivalul Internaţional de
Folclor pentru copii
“La izvor, la izvorele”,
unde a obținut premiul III, în 2014, dar și la Festivalului „Tata Oancea”, al căurui juriu i-a acordat premiul

I, în anul 2013. Lista cu distincțiile primite de Diana
este însă mult mai lungă, ea fiind recompensată de
zeci de ori și pentru creație, compuneri
și poezie. Și asta nu e tot. Diana face
performanță și în sala de clasă, obținând
în fiecare an, premiul I. „Anul acesta termin clasa a opta și vreau să urmez cursurile Liceului Pedagogic. Îmi doresc să
lucrez în învățământ pentru că îmi plac
copiii, dar, cel
mai
important,
pentru că modelul
meu în viață
este fosta mea
înv ățăto are ,
doamna Valeria Stănilă”,
a spus Diana Braica, referindu-se la planurile sale de
viitor. Nu are de gând însă,
să renunțe la pasiunea ei de
a recita în grai bănățean.

A început plata impozitelor
și taxelor locale!

Luni, 5 ianuarie 2015, a început încasarea taxelor locale și a impozitelor. Așadar, bilezenii sunt așteptați la
ghișeele primăriei pentru a-și achita dările către bugetul local, mai ales că cei care își plătesc integral impozitele,
până pe data de 31 martie 2015, beneficiază de o reducere de 15%.

Vremea la început de an
Conform ANM, valul de frig se va menține în partea
de vest a țării și în luna ianuarie. Temperatura aerului
va avea valori apropiate de mediile climatologice din
țară. Maximele din timpul zilei vor fi cuprinse între -5
și 5 grade Celsius, iar în timpul nopții, temperaturile
vor fi mult mai scăzute, atingând chiar și -12 grade.
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

Stoica Pavel și Petrovici Giacomina Ramona
					
6.12.2014
Le urăm CASĂ DE PIATRĂ!

NAȘTERI

Sonia Alessia Maria			

6.12.2014

Să crească mare și sănătoasă! Felicitări părinților!

DECESE
Negriu Leonora			
4.12.2014
Schener Floarea			
26.12.2014
Dicu Floarea				 29.12.2014

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

