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Ruga comunei Biled a înregistrat un real succes

Comuna timișeană Biled, din județul Timiș, a fost din nou în sărbătoare. Ca în fiecare an, de Sfinții Mihail și Gavril, a avut loc hramul Bisericii Ortodoxe din comună, prilej cu care a avut loc o serie de evenimente,
menite să arate tuturor localnicilor și invitaților, importanța acestei zile. Nașii rugii au fost în acest an: Cristian
David - primarul comunei și Marcel Mărcuș. Șirul
evenimentelor speciale a început cu o lansare de carte.
La Căminul Cultural din localitate, preotul bilezenilor, Radu Reja, și-a lansat cel de-al 19-lea volum:
Destin ascuns. Peste o sută de persoane au fost alături
de autorul cărții, printre acestea numărându-se primarul comunei, Cristian David, directorul Liceului
din Biled, Dan Borlovan, dar și directorul Romsilva,
Adam Crăciunescu. După ce a strălucit în postura de
autor, preotul Radu Reja s-a întors în lăcașul de cult
din comună, acolo unde oamenii sunt obișnuiți să îl
găsească, pentru a oficia slujba religioasă închinată
Sfinților Mihail și Gavril. După slujbă, tinerii din
Biled și cei din Becicherecu Mic, au susținut un spectacol de dansuri populare. Apoi, cu mic cu mare, lumea
s-a îndreptat spre Căminul Cultural din localitate, unde hora bilezenilor a deschis evenimentul cel mai așteptat
al zilei: spectacolul folcloric susținut de Mihaela Niță și Frații Andrei. „Ruga bilezenilor din acest an a fost
un eveniment cu adevărat reușit. Mă bucur că am avut onoarea de a fi fost nașul sărbătorii, care iată că
s-a bucurat de un real succes. Lumea s-a simțit bine, rămânând să petreacă alături de prieteni și rude, la
spectacolul din Căminul Cultural, până târziu în noapte”, a precizat primarul comunei Biled, Cristian David.

Se aprind luminile în bradul de Crăciun
Pe data de 5 decembrie, de la ora 18:00, Biledul
va intra cu adevărat în atmosfera de Crăciun,
pentru că va avea loc aprinderea bradului. Este
al doilea an consecutiv când locuitorii de aici au
parte de o astfel de surpriză. Bradul nu va face
altceva decât să desăvârșească tabloul feeric creat
de sutele de beculețe colorate montate în zona
centrală a comunei. “Chiar dacă banii de la
buget sunt puțini, trebuie să îi drămuim pentru
a putea oferi și astfel de bucurii, bilezenilor“,
a declarat primarul comunei, Cristian David.
Pomul de Crăciun va fi și de această dată unul
natural, decorat cu globuri, beteală și luminițe.
Și, ca de fiecare dată la ceas de sărbătoare, edilul comunei le pregătește și de această dată,
o serie de surprize celor care vor lua parte la
aprinderea luminilor în bradul de Crăciun.
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Hotărâri ale Consiliului Local Biled
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În ședința Consiliului Local Biled din data de 26 noiembrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele
hotărâri de interes pentru comunitate:
1. HCL privind aprobarea realizării iluminatului public festiv pe perioada Sărbătorilor de Iarnă în comuna
Biled, județul Timiș,
2. HCL privind instrumentarea proiectului: “DOTAREA ȘI ECHIPAREA CĂMINULUI CULTURAL AL
COMUNEI BILED, JUDEȚUL TIMIȘ”, măsura 3.2.2. - 41 PNADR, axa IV,
3. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,
4. HCL privind aprobarea încheierii contractului cu SC Eco Light Project SRL de consultanță, pentru efectuarea auditului în domeniul electric pentru modernizarea iluminatului public și reducerea consumului de
energie electrică,
5. HCL privind aprobarea rectificării suprafeței de teren intravilan, proprietate privată a Comunei Biled,
aferentă construcțiilor proprietatea lui Acatrinei Ovidiu Constantin, înscrisă în CF nr. 400990, Biled,
6. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului, pe perioada decembrie 2014 - februarie
2015.

Luna decembrie, plină de activităţi pentru elevii din Biled
Elevii claselor V-VIII din Biled, împreună cu colegi de-ai lor de la Şcoala Generală nr. 25 din Timişoara, de
la Școala din Șandra şi de la Şcoala din Gelu, comuna Variaș, au marcat Ziua Naţională a României, într-un
mod inedit! Profesorii din Biled au organizat cea de-a patra ediție a evenimentului „1 Decembrie – Istorie și
tradiție”. Astfel, elevii au participat la mai multe ateliere, precum cel de istorie, intitulat „Între istorie şi legendă
- oraşul Alba Iulia”, cel de geografie „O zi în Alba
Iulia”, cel de literatură „Sunt mândru că sunt român.
Mesajul elevului român” dar şi cel de creaţie „Uniţi
sub tricolor”. În plus, copiii talentaţi la desen au participat la un concurs de pictat icoane pe sticlă „Sfântul
Apostol Andrei, ocrotitorul României”. Nu doar elevii

de gimnaziu au fost implicaţi în astfel de activităţi,
ci şi colegii lor de clasa a IV-a, care au participat la
un concurs, însă de data aceasta pe teme de Religie.
Elevii din Biled nu au uitat nici de Moș
Nicolae, astfel că au creat mai multe produse specifice aceste sărbători pe care le vor prezenta în cadrul unei expoziţii cu vânzare, ce va avea loc la Căminul Cultural, pe data de 6 decembrie.
Înainte de Crăciun, ei vor participa la serbările de final de an, apoi vor intra în binemeritata vacanţă de iarnă.
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Interviu cu primarul comunei Biled, Cristian David

M.I: Iată-ne aproape de sfârșitul lui 2014, momentul perfect pentru a face un scurt bilanț al activității
dumneavoastră, în fruntea localității Biled. Ce ați reușit să faceți, din ceea ce v-ați propus ca primar, în acest an?
C. D: Am reușit să fac multe, iar meritul nu este doar al meu. Tot ceea ce am realizat a fost posibil cu sprijinul Consiliului Local, al angajaților din Primărie și bineînțeles, al cetățenilor. Așa am reușit să pietruiesc
toate drumurile din comună, am acordat terenuri de case tinerilor, am reabilitat curtea Căminului Cultural,
am montat camere de supraveghere în mai
multe zone, pentru siguranța cetățenilor,
am amplasat stații noi de autobuz noi, am
montat pubele și coșuri de gunoi pe toate
străzile, am început reabilitarea trotuarelor,
am plantat zeci de arbori, dar, cel mai important, am pus reușit să pun în funcțiune
noua rețea de apă a localității. Acestea sunt
doar câteva dintre realizările majore, cu
care mă pot mândri, după un an de zile.
M. I: La capitolul “eșecuri” ce ați putea trece?
C. D: Cea mai mare nemulțumire a mea este
faptul că nu am reușit să finalizez în acest an,
rețeaua de apă. Pentru terminarea lucrărilor,
mai sunt necesare cam trei sute de mii de lei,
bani de care, din păcate, nu dispunem. Sunt însă optimist și sper că în 2015 vom încheia această investiție.
M. I: Recent ați făcut o mișcare politică importantă: v-ați înscris în PSD. Ce v-a motivat să faceți acest pas?
C. D: Am făcut acest pas pentru binele comunei, pentru binele bilezenilor. Atunci când primarul unei localităţi este independent din punct de vedere politic, sau este membru al unui partid mic,
are toate uşile închise. Şi mă refer aici la uşile factorilor de decizie care pot să sprijine financiar dezvoltarea unei comune sau a unui oraş. Am simţit asta eu însumi şi nu este corect faţă de bilezeni. Eu
sunt în slujba lor, iar ei au aşteptări mari de la mine, aşa cum este şi normal. Tocmai de aceea
m-am alăturat grupului PSD, pentru a putea duce mai departe proiectele de dezvoltare ale comunei.
M. I: Ce planuri aveți, ca primar al comunei Biled, pentru anul viitor?
C. D: Pentru anul 2015 îmi doresc, în primul rând, o colaborare mai bună cu consilierii locali și angajații
primăriei, care de multe ori, pun alte interese mai presus decât pe cele ale comunei și pe ale bilezenilor. Vreau
ca toată lumea să înțeleagă faptul că noi suntem în slujba cetățeanului și nu invers. Dacă angajații primăriei
și consilierii locali vor înțelege asta, cu siguranță colaborarea va fi una bună, iar proiectele de viitor vor putea
fi derulate mai ușor. În 2015 trebuie să finalizăm rețeaua de apă, să asfaltăm o bună parte a drumurilor din
comună, să atragem investitori, să creăm locuri de muncă, să dezvoltăm proiecte care să vină în sprijinul
tinerilor, pentru a-i determina să rămână în Biled și să facem tot posibilul ca localitatea noastră să prospere.
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Voința Biled, campioană
de toamnă în județ

Maracana încheie turul
la jumătatea clasamentului

Echipa de fotbal Voința Biled a dominat prima parte a
campionatului în seria a doua a ligii a cincea. Gruparea
din Biled a încheiat turul, pe primul loc, la o distanță
de trei puncte de satelitul lui ACS Poli Timișoara.
Băieții de la Voința au avut o primă parte a sezonului foarte bună, în care au obținut nu mai puțin de
40 de puncte, din 13 victorii și un rezultat de egalitate. În aceste condiții, echipa din Biled este singura formație din serie care nu a cunoscut până
acum gustul înfrângerii. Singurul meci în care

Maracana Biled a încheiat turul de campionat în liga secundă de minifotbal a județului
Timiș cu o înfrângere, 6-4, în fața formației Ciarda
Roșie. În urma acestui rezultat, gruparea din Biled
a încheiat turul pe poziția a opta, cu 20 de puncte,
la egalitate cu echipele Codașii și Alusystem, ambele cu același număr de puncte. Maracana are și un
reprezentant în clasamentul celor mai buni marcatori. Eduard Borșan este al treilea golgeter al seriei,
dar și al ligii secunde, cu nu mai puțin de 18 reușite.
Meciurile nu s-au încheiat în acest an pentru
Maracana. La finele săptămânii, gruparea din Biled va
intra și în lupta pentru a doua competiție a județului,
Cupa de iarnă.

Aveți datorii la bugetul local?
Riscați executarea silită!
Gradul mic de colectare a taxelor și impozitelor locale, dar mai ales faptul că unele datorii sunt
nerecuperate de ani de zile, a fost constatat de Curtea de Conturi, care a efectuat un control la Primăria
Biled. Inspectorii le-au cerut autorităților să facă tot
posibilul pentru a recupera sumele restante, iar consilierii locali au propus, în ultima ședință, să se treacă
la executarea silită a rău platnicilor. Astfel, bilezenii
care au datorii la buget, riscă să-și piardă bunurile.

Voința nu s-a impus a fost cel din etapa a XI-a,
încheiat 1-1, pe terenul celor de la Unirea Banloc.
Voința are cea mai bună apărare din serie, alături de
urmăritoarea ACS Poli II, cu câte 12 goluri încasate.
Returul pentru Voința, în liga a cincea, va înceLocul deșeurilor nu este la poarta casei!
pe în primăvara anului viitor, iar în prima etapă,
formația din Biled joacă pe teren propriu cu FC Deta.
Ovidiu Tolea Autoritățile locale din Biled, fac apel către toți locuitorii, să nu mai scoată pe stradă, în fața casei, alte
NAȘTERI
deșeuri, decât cele menajere. Angajații firmei de saLebu Nicolae				
06.10.2014 lubritate nu colectează decât gunoiul din pubele, ca
Iuga Adelina - Maria			
15.11.2014 urmare crengile rezultate din tăierile de corecție ale
arborilor și resturile din construcții nu vor fi ridicate.

Să crească mari și sănătoși! Felicitări părinților!

DECESE

Szabo Roza		
Soica Maria			
Roșu Ileana			
Bec Aureliu			
Filoncic Antonia		

08.11.2014
11.11.2014
15.11.2014
15.11.2014
17.11.2014

Dumnezeu să îi odihnească în pace!

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

