Realizări 2012 - 2016
•O mare realizare a primariei este menţinerea furnizării apei potabile către populatie şi către
societăţi comerciale la preţul de 2,50 lei/mc, prin înfiinţarea societăţii APAPRIMA BERCA în
comparaţie cu preţul practicat de Compania de Apă Buzău.
• În acest sens a fost construită staţia de pompare din zona Casa de cultură pentru alimentarea cu
apă în Colonie 1, 2 şi satul Pleşeşti, automatizarea staţiilor de pompare (Valea Nucului, Sătuc şi
Verneşti) şi modernizarea staţiilor de apă de la Răteşti şi Joseni.
• Colectarea gunoiului de la populaţie se face prin societatea de salubritate ROMPREST, prin punctele
împrejmuite de depozitare a gunoiului, la un preţ avantajos (6 lei/pers., iar pentru familiile cu peste 3
membri, pretul rămâne 18 lei).
• Preocupări pentru asigurarea condiţiilor optime pentru desfăşurarea procesului de învăţământ
prin:
- construirea Gradiniţei cu Program Normal ,,Nitraria”, realizată prin Proiectul realizat cu fonduri
europene;
- amenajarea sălilor de clasă şi a grupurilor sanitare în interior pentru clasele pregătitoare de la
Şcolile Berca, Răteşti , Valea Nucului şi Joseni;
- amenajarea de spaţii de joacă, încălzire centrală şi grupuri sanitare moderne la toate cele 7
grădiniţe din comuna Berca;
- reabilitarea localurilor de şcoală şi grădiniţă de la Valea Nucului şi Răteşti;
- asigurarea transportului şcolar prin aducerea celui de-al treilea microbuz şcolar;
• Modernizarea şi asigurarea permanentă a iluminatului public în toate satele.
• Asigurarea liniştii şi ordinii publice prin înfiinţarea postului local de jandarmerie şi prin instalarea
unui sistem de supraveghere cu camere video.
• Refacerea drumului de acces (DC 194) pe o distanţă de 300 m spre satele Mănăstirea Răteşti,
Viforâta şi Băceni, şi consolidarea terenului înconjurător în urma alunecării majore de teren.
• Repararea şi balastarea drumului spre satul Cojanu (DJ 203L) şi în toate satele comunei.
• Construirea podului de la Joseni, refacerea podetului de la Dimuleşti.
• Reabilitarea prin asfaltare a străzilor din cartierul Lunca Berca prin fonduri europene, a străzii
Cantinei Colonie 2 şi, în parteneriat cu OMV Petrom, zona sens giratoriu – piaţă -schela şi strada
Stadionului cu rigole de scurgere.
• Refacerea acoperişului şi a izolaţiei de la Casa de cultura, proiect cu fonduri europene.
• Sprijinirea parohiilor din comuna Berca şi a construirii bisericii ,,Sfântul Ierarh şi Mucenic Teodosie
de la Mănăstirea Brazi” din parohia Lunca Răteşti.
• Menţinerea taxelor şi impozitelor la aceleaşi valori.

• Eliminarea plăţii pentru paza contractuală.
• Susţinerea activităţilor sportive şi cultural-artistice organizate de echipa Petrolul Berca, şcoala,
gradiniţa şi Clubul copiilor.
• Sprijinirea familiilor nevoiaşe.
Proiecte pentru 2016
• refacerea prin covor asfaltic şi amenajarea parcărilor în zona blocurilor F1-F14 şi aleea către G.P.P.
şi creşă Berca;
• amenajarea spaţiului pentru picnic pe malul Buzăului, în zona debarcaderului;
• reabilitarea prin sponsorizare de către OMV a drumului de acces spre vulcanii noroioşi din Berca
(Fierbătorile).
Proiecte pentru următorul mandat (2016 – 2020)
• modernizarea prin asfaltare a drumurilor de interes local în satele Valea Nucului, Pleşcoi, Pleşeşti,
Berca, Sătuc, Răteşti (PNDR);
• extinderea sistemului de canalizare a apelor uzate şi a reţelei de apă potabilă în localitatea Berca;
• modernizarea, renovarea şi dotarea Casei de cultură din Berca;
• construirea unei săli de sport în incinta Liceului Tehnologic Sf.Mc.Sava – Berca;
• achiziţionarea de mobilier urban pentru amenajarea spaţiilor publice de recreere în comuna Berca;
• asfaltarea şi betonarea şanţurilor de scurgere a apelor pe zona consolidată a drumului DC 194 pe
porţiunea Cantonul silvic şi Mănăstirea Răteşti.
PROIECTE DE INTERES JUDEŢEAN:
• reabilitarea prin asfaltare a DJ 203 L (Săpoca – Răteşti) şi DJ 102 F ( Sătuc- Joseni- Vulcanii Noroioşi)
pentru promovarea turismului în zonă;

• continuarea lucrărilor de protejare a malului stâng al râului Buzău, în zona Răteşti.

