Va salut cu mare drag!
Astazi, eu, alaturi de echipa mea suntem datori sa va prezentam bilantul primului an din mandatul
castigat prin votul de incredere dat de dumneavoastra in data de 5 iunie 2016.
In acest an am avut foarte multe greutati datorita situatiei financiare dificile in care se afla comuna
Berca la preluarea mandatului.
In urma unui audit intern, am constatat ca in evidentele financiar contabile preluate de la vechea
administratie, datoria publica a comunei era de peste 15 miliarde lei vechi. Cu toate acestea, noi am
gestionat fondurile publice cu chibzuinta si economie, reusind sa trecem peste toate problemele
financiare si sa incheiem anul financiar 2016 cu un excedent (economie) de aproximativ 10 miliarde lei
vechi.
Va prezentam o parte din realizarile din perioada 23 iunie 2016 – 22 iunie 2017:
- Infiintarea firmei SC AMENAJARE PEISAGISTICA BERCA, la care actionarul majoritar este Consiliul
Local Berca. Am hotarat sa infiintam aceasta firma pentru a fi transparenti in executarea diferitor lucrari
de pe raza comunei Berca! Executand in regie proprie toate lucrarile, vom economisi bani la bugetul
local si vom fi mai aproape de cetateni;
- Construirea si amenajarea a doua parculete moderne de nivel European in centrul comunei Berca;
- Organizarea zilei comunei Berca in data de 24 Iulie 2016 in satul Ratesti;
- Infiintarea ziarului local “Reporter Buzoian- Editie de Berca”, singurul ziar comunal din judetul Buzau;
- Extinderea iluminatului pulic in extravilanul satului Valea Nucului, pana la limita cu satul Sapoca;
- Premierea elevilor din cadrul Clubului Copiilor Berca, in semn de pretuire pentru intreaga activitate
cultural artistica din perioada 2009-2016;
- Intalniri cu cetatenii in satele din comuna;
Pentru a realiza cat mai bine Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Berca pentru anul 2017, si
implicit intocmirea bugetului pe anul 2017, ne-am propus sa venim aproape de cetatenii comunei si sa
avem intalniri in toate satele comunei!
Obiectivul principal al acestor intalniri este identificarea problemelor si fixarea prioritatilor pentru fiecare
sat in parte;
- Obtinerea finantarii din partea Consiliul Judetean Buzau a reabilitarii covorului asfaltic de pe podul
aferent DJ 102 F Satuc-Chiliile si intersectia drumurilor judetene 102 F cu 203 L din zona BRD-Uscator;
- S-a obtinut finantare din fondul national de rezerva al Guvernului Romaniei pentru lucrarile de
stabilizare a terenului si restabilire a circulatiei la drumul comunal DC 194 Ratesti-Baceni. Lucrarile au
fost executate in regim de urgenta, in satele Viforata si Baceni, exista pericolul ca aproximativ 100 de
persoane sa ramana izolate ca urmare a alunecarilor de teren ce s-au produs datorita precipitatiilor
abundente din ultimii ani;
- S-a obtinut finantare din fondul national de rezerva al Guvernului Romaniei pentru reailitarea drumului
comunal DC 194 RATESTI-BACENI (zona Manastirea Ratesti), lucrari ce au constat in: stabilizarea
terenului pt stoparea alunecarilor de teren, reabilitarea drumului, amenajarea rigolelor pentru scurgerea
apelor pluviale, asfaltarea pe un tronson de drum de aproximativ 400 m in zona Manastirii Ratesti.
- Organizare eveniment aniversar “Handbal in comuna Berca - 55 de ani”;
- Obtinerea finantarii din partea Consiliul Judetean Buzau a reabilitarii covorului asfaltic in satele
Plesesti si Plescoi (3,4 km);
- Organizarea in parteneriat cu Pensiunea "Casa Matei" si Consiliul Judetean Buzau a Festivalului
Carnatilor de Plescoi, editia a IX-a;
- Infiintarea Ansamblului Folcloric “Dragaicutele”. Ansamblul va duce numele comunei mai departe, atat
in tara cat si in strainatate si a dovedit intr-un timp foarte scurt ca este cel mai bun ansamblu folcloric de
copii din judetul Buzau;
- Activitati de ecologizare si salubrizare prin plantarea a aproximativ 2.000 puieti de salcam, 250 de
crizanteme, 500 flori de primavara, 1 brad pentru a se impodobi de Craciun. Puietii au fost plantati in
satele Berca, Ratesti si Baceni. Acest proiect a fost un parteneriat intre Primaria comunei Berca, OMV
PETROM si Liceul Tehnologic Sf Mucenic Sava Berca;
- Finalizarea primelor proiecte europene ale comunei Berca: “Reabilitare prin asfaltare carosabil strazi
cartier Lunca Berca” si “ Modernizare Casa de Cultura in comuna Berca”;
- Executarea de catre echipa din cadrul firmei AMENAJARE PEISAGISTICA a unor santuri si rigole
betonate de scurgere a apelor pluviale in satele: Valea Nucului, Plesesti, Plescoi, Satuc, Ratesti, Lunca
Berca si Paclele;
- Organizarea Zilei Nationale a Romaniei: depunere de coroane la monumentele eroilor, spectacol
folcloric, arborarea unui drapel mare in zona schitului Berca, arborarea steagurilor tricolore in satele
Satuc si Berca (aproximativ 60 bucati);

- Finalizarea unor lucrari importante executate in regie proprie: puntea pietonala de peste raul Saratel
care face legatura cu strazile: Bisericii, Pinului si Manastirii, punte pietonala in satul Paclele. Acestea
reprezentau inainte de reabilitare un real pericol pentru cetatenii din zona, fiind prioritate pentru echipa
noastra. Lucrarea a fost executata fara costuri de manopera de catre angajatii Primariei si de catre
beneficiarii de ajutor social;
- Reabilitarea prin lucrari de scarificare, pietruire si compactare a strazilor Manastirii, Pinului, Bisericii si
Brosteni (satul Joseni), Fantanii si Ghiocelului ( satul Plescoi), strazile din satul Manastirea Ratesti, DC
Cojanu-Tatrligu-Viforata, strazile din satul Baceni, strazile din satul Paclele, strada ce duce in catunul “
peste Vale” Cojanu;
- Premierea elevilor si profesorilor cu rezultate deosebite la invatatura in anul scolar 2015-2016;
- Organizare concert de colinde Editia I (Invitat special Fuego);
- Campanie de strangere de haine, jucarii si alimente pentru familiile nevoiase;
- Amenajarea spatiilor verzi din zona blocurilor prin montarea unor gardulete moderne din lemn si a
unor bancute, toate executate in regie proprie;
- Intocmirea Strategiei de dezvoltare a turismului local in comuna Berca;
- Achizitionarea de costume populare pentru Ansamblul Folcloric "Dragaicutele" Berca;
- Achizitionarea de uniforme scolare pentru elevii din clasele primare. Acestia vor primi gratuit aceste
uniforme din partea Primariei si Consiliului Local Berca;
- S-a obtinut finantare din fondul national de rezerva al Guvernului Romaniei pentru lucrarile de
reabilitare a strazii Barbulesti din satul Ratesti;
- S-a obtinut finantare din fondul national de rezerva al Guvernului Romaniei pentru lucrarile de
reabilitare a drumului comunal DC 195 Berca-Paclele;
- Organizare Workshop pentru gasirea solutiilor de dezvoltare a turismului local. Au participat toti
proprietarii de pensiuni din zona, producatorii traditionali locali si reprezentanti ai Ministerului
Turismului;
- Organizare activitati cu ocazia zilei de 8 martie- Ziua Internationala a Femeii;
- Incepand cu anul 2017, Primaria Berca va premia toate cuplurile care implinesc 50 de ani de la
oficierea casatoriei. Festivitatea va avea loc la sediul Primariei Berca si consta in premierea acestor
cupluri cu o suma de bani, o diploma speciala si un buchet de flori;
- Vor fi premiate in anul 2017 persoanele care implinesc frumoasa varsta de 100 de ani, dar si elevii cu
rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare.
Pentru stimularea elevilor, vom premia cu cate 1.000 de lei eleviii cu media 10.00 la examenul de
Bacalaureat (clasa a XII-a) sau Capacitate ( clasa a VIII-a);
- organizarea Zilei Internationale a Copilului (teatru pentru copii, intalnire cu vedete Disneyland,
dulciuri,baloane);
- Castigarea de catre Ansamblul Folcloric "Dragaicutele" a marelui trofeu al Festivalului Conurs de
muzica populara “ Benone Sinulescu";
- Organizarea ceremoniilor dedicate zilei Eroilor in toate satele comunei;
- Primirea vizitei unei delegatii din republica Moldova, inceperea procedurii de infratire cu o comuna din
raionul Soroca;
- Finantarea echipei de fotbal Petrolul Berca;
- Sprijinirea copiilor din cadrul Asociatiei ortodoxe Filantropia Satuc prin finantare de la bugetul local;
- Finalizarea unui proiect important pentru cetatenii satelor Cojanu si Joseni:
" Modernizare si optimizare sistem alimentare cu apa Berca, punct Joseni si Cojanu".
Prin acest proiect s-a extins reteaua publica de apa in extremitatea satului Cojanu (aproximativ 1 km
retea noua) si s-a construit o noua statie de pompare in satul Joseni. A fost montat un rezervor nou
semiîngropat de 30 mc din rasina armata cu fibra din sticla, forajul a fost desnisipat si echipat cu o noua
automatizare care sa reuseasca sa aduca apa in toate gospodariile din satul Joseni!
Lucrarile au fost executate in regie proprie de catre angajatii din cadrul Primariei Berca, si din cadrul
firmei proprie APAPRIMA BERCA, neexistand costuri suplimentare pentru manopera;
- Executarea de fantani publice ca alternativa la sistemul pulic de apa in satul Berca, urmeaza in curand
sa executam in satele Paclele, Cojanu, Baceni si Viforata;
- Promovarea turistica a comunei Berca la Targul National de Turism al Romaniei- Romexpo si la
Buzau Fest- Sarata Monteoru;
- Capturarea cainilor fara stapan de pe domeniul pulic;
- Montarea de cosuri stradale moderne in satele comunei Berca;
- Salubrizarea si taierea vegetatiei de pe domeniul public in toate satele comunei;

- Achizitionarea si dotarea fiecarei clase din gradinite si scoli cu brazi artificiali pentru a fi impodobiti de
Craciun;
- Cadouri de Craciun pentru familiile nevoiase si pentru toti copiii din comuna;
- Obtinerea finantarii de la OCPI pentru lucrãrile de înregistrare sistematicã a terenurilor din extravilan
(intocmire gratuita a cartilor funciare);
- Sprijinirea tuturor parohiilor din comuna cu o suma de bani din bugetul local precum si a Manastirii
Ratesti, Schitului Mihail si Gavril Berca, Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea;
- Intocmirea spre finantare a mai multor proiecte europene cu finantare neramursabila prin Programul
National de Dezvoltare Rurala:
*Modernizare drumuri de interes local: 1.000.000 euro (18 strazi,aproximativ 8 km);
*Modernizare Casa de Cultura in comuna Berca: 500.000 euro;
*Achizitie mobilier urban si aparatura de joaca pentru dotarea parcurilor din satele comunei Berca:
70.000 euro;
- Intocmirea spre finantare a mai multor proiecte cu finantare neramursabila prin Programul National de
Dezvoltare Locala:
*Reabilitare si extindere retea apa-canalizare, reabilitare statie de epurare in comuna Berca: 4.000.000
euro;
*Modernizare iluminat public in comuna Berca prin inlocuirea lamplior clasice cu lampi modern tip LED;
*Modernizare drumuri de interes local: 2.000.000 euro (40 strazi,aproximativ 17 km);
- Intocmire documentatie tehnico-economica pentru proiectul de interes local: Construire Sala de Sport
in comuna Berca;
- Demersuri la Ministerul Turismului pentru ca Berca sa devina in scurt timp statiune turistica de interes
local;
- Achizitionare de autoutilitara marca Wolkswagen;
- Achizitionare autovidanja cu curatitor marca DAF, vidanja ce va fi folosita in folosul comunitatii;
- Achizitionare autoturism de teren marca Dacia Duster;
Va multumim pentru rabdare si incredere!
Primar DOBRITA IONEL
Viceprimar IONESCU DENIS EUGEN
Echipa de consilieri
Angajatii Primariei Berca

