
Va salut cu mare drag!

Astazi, eu, alaturi de echipa mea suntem datori sa va prezentam bilantul anului 2018.

In acest an, am avut realizari importante, chiar daca situatia financiara in care se afla 

comuna Berca la preluarea mandatului, era una precara, existand datorii de aproximativ 

16 miliarde lei vechi, noi am gestionat fondurile publice cu chibzuinta si economie, 

reusind sa trecem peste  problemele financiare si sa incheiem anul financiar 2017 cu un

excedent (economie) de 18,828 miliarde lei vechi, urmand ca si anul 2018 sa il  

incheiem  tot cu un excedent bugetar semnificativ.

Va prezentam o parte din realizarile anului 2018:

- Finalizarea lucrarilor de asfaltare cu finantare din bugetul local a mai multor străzi 

și parcări din comuna Berca.

S-a turnat covor asfaltic pe 10 străzi : strada Bisericii-Lunca Berca, strada Bisericii-

Joseni, Strada Bisericii-Schitul Berca, Strada Bisericii-Sf. Maria Berca, Strada 

Bisericii-Plescoi, Strada zona blocuri F-uri, Strada zona blocuri A-uri, Strada 

legatura DJ 203 L- Gradinita Berca, Strada Costa Foru, Strada zona Bl 4,5, 6 

(aproximativ 3.6 km lungime). Au fost amenajate și trasate 7 parcări în zona centrală 

( aproximativ 3.100 mp). Au fost realizate marcaje rutiere;

- Lucrari importante de modernizare a retelei publice de apa: Executie foraj Valea 

Nucului, Automatizare statie pompare Valea Nucului, achizitionat aparat electrofuziune, 

inlocuire conducte vechi de apa, aproximativ 2 km: strazile Plesesti si Peste Vale (sat 

Plesesti), strada Pinului ( sat Satuc), strada George Macovescu ( sat Joseni);

- Finalizarea amenajarii a trei parculete moderne de nivel European in centrul comunei 

Berca;

-  Semnarea contractului de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, precum si 

al contractului de executie lucrari pentru cel mai mare si mai important proiect de 

care a beneficiat comuna Berca pana acum:

" MODERNIZARE RETEA ALIMENTARE CU APA, EXTINDERE SI MODERNIZARE 

SISTEM CANALIZARE SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA BERCA, COMUNA 

BERCA, JUDETUL BUZAU"

- Sprijinirea familiei Ivascu din satul Valea Nucului prin activitati de voluntariat pentru 

reconstructia locuintei afectate total in urma unui incendiu;

- Amenajarea de trotuare in satul Berca;

- Organizarea zilei comunei Berca in data de 16 Septembrie 2018 in satul Ratesti;

- Continuarea activitatii ziarului local “Reporter Buzoian- Editie de Berca”, singurul ziar 

comunal din judetul Buzau;

- Extinderea iluminatului public in intravilanul satului Satuc;

- Premierea elevilor din cadrul Clubului Copiilor Berca, in semn de pretuire pentru 

intreaga activitate cultural artistica din perioada 2009-2018.



Acestia au fost prezenti in anul 2018, la urmatoarele festivaluri: Targul de Turism al 

Romaniei, Buzau Fest, Toamna Buzoiana, Ziua Comunei Berca, Zilele Orasului Mizil, 

Festivalul Dovleacului Posta Calnau, Dragaica, Zilele Comunei Unguriu, Evenimentele 

dedicate Centenarului Marii Uniri organizate de Armata Romana, Ziua Nationala a 

Romaniei, Targul de Craciun al Romaniei, Oraselul Copiilor, Concert de Colinde Berca, 

etc;

- Intalniri cu cetatenii in satele din comuna;

Pentru a realiza cat mai bine Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Berca pentru anul 

2018.Obiectivul principal al acestor intalniri este identificarea problemelor si fixarea 

prioritatilor pentru fiecare sat in parte;

- Acordarea a 43 de burse de merit pentru elevii cu rezultate deosebite la invatatura 

in anul scolar 2017-2018 in cuantum a 400 lei pentru fiecare elev;

- Activitati de ecologizare si salubrizare cu ocazia Centenarului Marii Uniri, prin 

plantarea a aproximativ 6.000 puieti de salcam, in satele Viforata si Ratesti. Acest proiect 

a fost un parteneriat intre Primaria Comunei Berca, Armata Romana- Divizia 2 Infanterie 

„GETICA”, Politia Romana, Jandarmeria Romana, Prefectura Buzau, Consiliul Judetean 

Buzau, OMV PETROM si Liceul Tehnologic Sf Mucenic Sava Berca ( 19 aprilie );

- Sprijinirea desfasurarii editiei a III- a cursei BAJA 500 Romania, sub egida 

Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, startul cursei a fost dat la 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 toate satele comunei Berca (aproximativ 200 bucati), organizarea 

marsului Centenarului, confectionarea unui drapel tricolor de aproximativ 200 metri;

- Finalizarea unor lucrari de intretinere a tuturor puntilor pietonale din comuna;

- Sprijinirea organizarii Olimpiadei Nationale de Limba Franceza;

- Reabilitarea prin lucrari de scarificare, pietruire si compactare a strazii 

Debarcaderului (satul Berca), strada Merilor (satul Plesesti),strazilor Manastirii, Pinului, 

Bisericii si Brosteni (satul Joseni), Fantanii si Ghiocelului ( satul Plescoi), strazile din satul 

Manastirea Ratesti, DC Cojanu-Tatarligu-Viforata, strazile din satul Baceni, strazile din 

satul Paclele, strada ce duce in catunul “ peste Vale” Cojanu;

- Organizare Concert de Colinde Editia III (Invitati special trupa Marion);

- 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;

- Initierea unui proiect pentru stabilirea stemei comunei Berca;

- demersuri pentru infratirea comunei Berca cu orasul Spoltore, regiunea Pescara, 

Italia;

- 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 gimnaziale. Acestia vor 

primi gratuit aceste uniforme din partea Primariei si Consiliului Local Berca;

- rezultate bune pentru cele doua societati ale Consiliului Local Berca in anul fiscal 

2017. 

Apaprima Berca, premiata cu locul 1 la microinteprinderi, Amenajare Peisagistica 

Berca, premiata cu locul 3 la microinteprinderi;

- Organizare activitati cu ocazia zilei de 8 martie- Ziua Internationala a Femeii;

- Organizarea  in premiera pentru comuna Berca  a sarbatoririi celor 73 de cupluri 

care au implinit minim 50 de ani de la oficierea casatoriei. Pentru anul 2019, asteptam 

si cuplurile care au aniversat 50 de ani de la oficierea casatoriei, dar care nu s-au inscris in

anii anteriori;

- Participare la proiectul parteneriat  “ Daruieste oricand” prin care au fost stranse 

alimente pentru familiile nevoiase din comunele Berca si Unguriu;

- Cu sprijinul Apelor Romane, au continuat lucrarile de consolidare a malurilor 

râului Sărățel in satul Joseni;

- Prezenta standului de promovare a comunei Berca la targurile Buzau Fest si 

Toamna Buzoiana;

- Continuarea serviciilor de ingrijiri medio-sociale la domiciliu pentru 

persoanele varstnice in colaborare cu Crucea Alb-Galbena Buzau;

- Continuarea demersurilor procedurii de prelungire a traseului autobuzului nr.6 

pana la Berca prin aderarea comunei Berca la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara de transport Buzau- Maracineni;

- Finalizare constructie “Hala carne-peste-branza” si constructia unor spatii 

comerciale moderne in incinta Targului Comunal Satuc;

- Finalizarea inlocuirii sistemului vechi de incalzire (sobe teracota) din cadrul 

Liceului Tehnologic Sf Mucenic Sava Berca cu unul modern, centralizat;

- organizarea Zilei Internationale a Copilului (teatru pentru copii, spectacol de circ, 

intalnire cu personaje  Disney, dulciuri,baloane);

- Depunere spre obtinere finanţare de la Uniunea Europeană pentru a instala Wi-Fi 

gratuit în spaţiile publice, proiect prin programul „WiFi4EU“, prin care şi 

municipalităţile din România vor putea solicita finanţare pentru instalarea de puncte de 

acces public şi gratuit la internet wireless;

- Premierea elevilor care la examenul de Bacalaureat. Au fost premiati cu cate 300 lei

elevii care au obtinut minim o nota de 10, cei cu doua note de 10, au fost premiati cu

cate 600 lei, iar cei cu media zece vor primi cate 1.000 lei;

- Premierea elevilor care au obtinut o nota de 10 la Evaluarea Nationala cu cate 500 

lei, iar pentru media 10 vor primi 1.000 lei;



- Organizarea ceremoniilor dedicate zilei Eroilor in toate satele comunei;

- Finantarea echipei de fotbal Petrolul Viitorul Berca;

- Amenajarea spatiilor verzi prin montarea unui gazon natural tip rulou, cu sistem 

modern automat de udat;

- Sprijinirea copiilor din cadrul Asociatiei ortodoxe Filantropia Satuc prin finantare de 

la bugetul local;

- Construire “Totem” Berca si indicatoare intrare in sate si in comuna;

- Consolidare strada Stefan Miclea ( “Panta Solea”), prin construirea unui zid de 

sprijin pentru stoparea alunecarilor de teren din zona;

- Reabilitare prin asfaltare strada Stefan Miclea (piata-camin nefamilisti Berca);

- Activitati de ecologizare si salubrizare cu ocazia Centenarului Marii Uniri, prin 

plantarea a aproximativ 3.000 puieti de salcam, flori ornamentale in satul Viforata, si in 

satul Berca. Acest proiect a fost un parteneriat intre Primaria Comunei Berca, Armata 

Romana- Divizia 2 Infanterie „GETICA”, Politia Romana, Jandarmeria Romana, Prefectura

Buzau, Consiliul Judetean Buzau, OMV PETROM si Liceul Tehnologic Sf Mucenic Sava 

Berca ( 18 0ctombrie );

- Executarea de fantani publice ca alternativa la sistemul pulic de apa in satul Paclele;

- 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;

- Obtinerea finantarii a mai multor proiecte europene cu finantare neramursabila prin 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020:

*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;

- Obtinerea finantarii cu finantare neramursabila prin Programul National de Dezvoltare 

Locala a proiectului: Modernizare iluminat public in comuna Berca prin inlocuirea 

lamplior clasice cu lampi modern tip LED: 492.000 lei;



- Intocmire spre obtinerea  finantarii neramursabila prin Programul National de Dezvoltare 

Locala a proiectului: Modernizare drumuri de interes local: 2.000.000 euro (29 

strazi,aproximativ 10 km);

- Obtinerea finantarii pentru proiectul de interes local: Construire Sala de Sport in 

comuna Berca: 4.300.000 lei;

- Initiativa de a premia persoanele care implinesc frumoasa varsta de 100 de ani, cat 

si elevii cu rezultate deosebite la concursurile si olimpiadele scolare.

Pentru stimularea elevilor, vom premia cu cate 1.000 de lei elevii cu media 10.00 la 

examenul de Bacalaureat (clasa a XII-a) sau Capacitate ( clasa a VIII-a);

Va multumim pentru rabdare si incredere!

Primar DOBRITA IONEL

Viceprimar IONESCU DENIS EUGEN

Echipa de consilieri

Angajatii Primariei Berca


