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Întocmit în baza art.155 alin.3,lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ.  
       Anul 2022 în primul trimestru, a fost un an mai aparte, ca și 2020 și 2021, ani cu 
totul diferiți față de ce am trăit până acum, în sensul că am funcționat după 
ordonanțe militare cu multe restricții și limitări, în contextul pandemiei Covid 19, care 
a schimbat radical viețile tuturor. Activitatea s-a desfășurat prin raportare la acest 
context pandemic, cu adaptarea la regulile privind distanțarea socială, obligativitatea 
purtării măștii de protecție, interdicții privind circulația persoanelor , restricționarea 
participării la evenimente socio-culturale și chiar interzicerea desfășurării unora dintre 
ele. 
   Preocuparea principală  în anul 2022, a rămas gospodărirea eficientă a comunei, a 
bugetului local şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din BELIU, vizând: 
dezvoltarea infrastructurii comunei BELIU, atragerea de fonduri nerambursabile, 
atragerea de investitori, asigurarea cadrului legal pentru derularea proiectelor aflate 
în derulare, atât cele 4 prin Programul Național de Dezvoltare Rurală cât și proiectul 
integrat: Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare, extindere rețea 
de alimentare cu apă potabilă în localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de străzi, 
reabilitare cămin cultural și înființare centru de zi tip after school în Comuna Beliu, 
județul Arad, proiect care a fost finalizat în decembrie 2022. 
       S-a  asigurarat transparenţa în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a 
acţiunilor întreprinse de administraţia publică;  
        S-a urmărit eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea 
condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul instituției, cât şi în relaţiile cu 
cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii cu adaptare la respectarea normelor 
privind distanțarea socială și a celorlalte măsuri privind prevenirea și combaterea 
pandemiei;  
     Activități cultural-artistice au fost reluate în 2022, după 2 ani de pauză deoarece 
desfășurarea acestora a fost interzisă, apoi restricționată la nivel mondial. 

În calitate de primar al comunei BELIU am continuat să duc la îndeplinire la 
modul cel mai serios, responsabilitățile ce îmi revin, rezolvând în mare parte nevoile şi 
urgențele locale, depunând eforturi susținute pentru a realiza cât mai multe dintre 
obiectivele pe care ni le-am propus. Întreaga activitate a Consiliului Local și a 
executivului s-a desfășurat pe baza unei tematici întocmite în conformitate cu 
atribuțiile conferite de legea organică, având totodată, în vedere, propunerile fǎcute 
de consilieri, locuitorii comunei şi personalul din aparatul de specialitate al primarului 
comunei BELIU. Conform prevederilor legale, principala formă de lucru a consiliului 
local este şedinţa, context în care, acesta, ca parte deliberativă, s-a întrunit în 16 
ședințe din care 10 şedinţe ordinare , 6 ședințe extraordinare,  fiind adoptate un 
număr total de 88 de hotărâri de consiliu. 



Trebuie menţionat faptul cǎ, toate hotărârile consiliului local şi dispoziţiile 
primarului au contribuit la bunul mers al administraţiei publice locale, la dezvoltarea 
economicǎ a comunei, demonstrând cǎ avem capacitatea sǎ ducem la bun sfârştit 
angajamentele asumate, fǎrǎ sǎ ignorǎm totodatǎ principiile care trebuie sǎ 
guverneze întreaga noastră activitate publică: legalitatea, transparenţa, 
responsabilitatea, eficienţa, şi oportunitatea. 

Doresc să menţionez faptul că în cursul anul 2022, Serviciul  Public Local de 
Evidenţă a Persoanelor Beliu, care are arondate 4 comune şi deserveşte peste 8000 
de locuitori atât din comună cât şi din zonă,  a funcționat cu rezultate optime, cu 
respectarea normelor prevăzute de legislația. 

 
INVĂTĂMÂNT  
Reforma învăţământului românesc constituie un factor de prioritate naţională, 

având ca scop constituirea unui sistem instructiv-educativ deschis şi democratic, 
bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale formativ şi informativ, prin angajarea 
tuturor factorilor educaţionali: familia, şcoala, biserica, comunitatea locală. În cursul 
anului 2022 am fost deschiși tuturor solicitărilor venite din partea Liceului Tehnologic 
Beliu legat de dotare, lemn pentru foc, etc.  In cursul anului 2022 a avut loc și  
Recepția  la terminarea lucrărilor la liceu și recepția finală la Scoala Primară Vasile 
Goldiș.  
    
 ACTIVITATEA CULTURAL-EDUCATIVĂ ŞI SPORTIVĂ, RECREATIVĂ,  

Eforturile noastre financiare au fost îndreptate şi spre instituţiile de cultură 
aflate sub finanţarea Consiliului Local, convinşi fiind cu toţii că arta şi cultura 
reprezintă forme superioare de libertate, contribuind esenţial la progresul spiritual la 
nivelul întregii societăţi. Este important să acordăm o atenţie deosebită, atât din 
punct de vedere material, cât şi al înţelegerii problemelor cu care se confruntă aceste 
instituţii, pentru a repune cultura şi arta în drepturile lor legitime, de a le asigura 
conform misiunilor lor educativ-intelectuale, rolul şi locul pe care îl merită în societate, 
ca purtătoare şi creatoare de identitate naţională. Ca evenimente de menționat în 
2022: evenimentul local tradițional –cultural ,,Praznicul de pită nouă,,. După doi ani 
de pandemie, Praznicul de Pită Nouă de la Beliu a strâns din nou numeroși 
participanţi. Timp de doi ani de zile, tradiția celei mai apreciate sărbători a comunei 
Beliu și a localităților din împrejurimi a fost întreruptă, din cauza pandemiei de 
COVID-19. Iată că, după doi ani de pauză, în anul 2022 a fost organizată, în sfârșit, o 
nouă ediție a Praznicului de Pită Nouă de la Beliu. 

Duminică, 14 august, întreaga suflare a fost pregătiră pentru ceea ce avea să 
urmeze într-o locaţie aparte, anume Pădurea Dumbrava. Aici s-a consumat cea de-a 
47-a ediţie a unui eveniment ale cărui origini se pierd în timp. Ansamblurile şi soliştii 
de muzică populară s-au perindat în faţa publicului prezent, unul cu adevărat 
cunoscător în ceea ce înseamnă cântecul, tradiţiile şi jocurile populare. 

Evenimentele au debutat, ca la fiecare ediție, în faţa Primăriei Beliu, acolo unde 
oficialităţile şi perechile de tineri dansatori au pornit în alai spre Pădurea Dumbrava, 
locul tradiţional de desfăşurare a Praznicului de Pită Nouă.   



Scena a fost împodobită cu elemente tradiționale specifice evenimentului 
urmând ca rând pe rând ansamblurile şi soliştii să urce pentru a-şi susţine programele 
artistice.  

Evenimentul a debutat cu ansamblul local Spicul Grâului din Beliu, instruit de 
dascălul Teodor Sebeșan, care prin muncă asiduă a reușit să urce pe scenă peste 50 
de copii, care au prezenta un program ce a conținut piese tradiționale, dansuri și 
obiceiuri strămoșești. Au evoluat apoi și alte ansambluri invitate, dar și reputați solişti 
de muzică populară. 

Tot la acest capitol vreau să subliniez faptul că pentru prima dată, anul acesta 
am dat startul unui concert de colinde de Crăciun, unde am vrut să fie prezente toate 
cultele religioase de pe raza comunei, corul de copii de la liceu, precum și grupul de 
colindători ai ansamblului Spicul Grâului, eveniment prin care s-a vrut a se sublinia 
diversitatea culturală și religioasă de la nivelul comunei, cât și unitatea locuitorilor din 
Beliu. 
 OCROTIREA SĂNĂTĂȚII . În anul 2022 locuitorii comunei noastre au fost asistați 
medical de către 2 medici de familie, care și-au desfășurat activitatea în cabinetele 
medicale . La clădirea Dispensarului uman s-au derulat lucrările de reabilitare  în 
cursul acestui an, și încă sunt încă în curs de realizare. 

La nivel de comună funcţionează şi două cabinete sanitar - veterinare care prin 
medicii veterinari asigură activităţi specifice mai mult sau mai puţin complexe : 
examinarea stării de sănătate a animalelor, diagnosticarea şi bineinţeles tratarea 
bolilor ce le pune viaţa în pericol, acţiuni de prevenţie prin vaccinarea împotriva 
diferitor boli, etc. 

Periodic, am atras în comună medici oftalmologi și nu numai, care au efectuat 
controale gratuite pentru cetățenii din comună. A fost facilitată prezența în comună a 
caravanei pentru sănătate prin care au fost efectuate controale gratuite pt 
cardiologie, neurologie, gastrologie, urologie, psihiatrie, etc. 

ASIGURAREA SIGURANȚEI, ORDINII ȘI LINIŞTII PUBLICE    Serviciul 
voluntar pentru situații de urgență a asigurat intervenția la timp în situații de maximă 
urgență: incendii, deszăpeziri. Ne-am descurcat cu ce avem în dotare și am intervenit 
ori de câte ori a fost nevoie. 

INFRASTRUCTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ.PROIECTE DE 
INVESTIȚII.     S-a acționat pe tot parcursul anului în planul asigurării unui  aspect 
plăcut comunei atât din punct de vedere urbanistic cât și a modului de întreținere și 
curățenie a localităților, activități ca: - Igienizarea acostamentelor drumului județean 
şi a celor comunale și sătești; - Igienizarea cursurilor de apă; - Preluarea deșeurilor 
menajere și controlul permanent al depozitării acestora de către unii cetățeni în locuri 
nepermise, fiind o grijă permanentă atât în sarcina autorităților locale dar și a 
consilierilor locali. - Lucrări de reparații și întreținere drumuri comunale și agricole. De 
scos în evidență activitatea domnului viceprimar, care a coordonat aceste acțiuni, 
chiar dacă unele din ele au fost realizate cu beneficiarii la Legea nr. 416/2001 şi de 
munca efectuată în folosul comunităţii, stabilită în baza unor sentinţe judecătorești. 
 
           AGRICULTURA, FOND FUNCIAR 

Agricultura reprezintǎ încă principala activitate a locuitorilor comunei noastre, 
fiind printre principalele surse de venit și de asigurarea hranei pentru multe familii.    



Pentru obținerea subvențiilor pe suprafața de teren utilizată, persoanele beneficiare 
de sprijinul financiar trebuie să respecte câteva condiții legale: - proprietarul / 
deținătorul terenului să depună declarația anuală, în termen, la A.P.I.A. Ineu . 

S-a remarcat o bună colaborare cu APIA în sensul că s-a venit în sprijinul 
cetăţeanului în vederea întocmirii cererilor de subvenţie prin intermediul agentului 
agricol al primăriei, ba mai mult dosarele au fost trimise online , fiind necesară 
deplasarea fermierului la Apia Ineu doar pentru semnături. 
  Avem încheiate contracte de finanţare în cadrul Programului naţional de 
finanţare de cadastru şi carte funciară a lucărilor de înregistrare sistematică iniţiate 
de unităţi administrativ –teritoriale pentru sectoare cadastrale , urmând ca în paralel 
sa se finalizeze şi scrierea Titlurilor de proprietate la Legile fondului funciar. 

In anul 2022, în luna mai au fost făcute demersuri pentru instrumentarea 
dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 
servicii climatice şi conservarea pădurilor “ aferentă Măsurii 15  „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1„ Plăţi pentru 
amenajamente de silvomediu- anul 3”,PNDR 2014-2020. Prin acest proiect o să avem 
zonă de protecție de 400 ha, raportat la 2029 ha câte deținem și anual primim 60.000 
eu/an, bani pe care îi putem folosi la investiții. 

În 2017 au fost  încheiate contracte  pentru un număr de 62 de crescători de 
animale, dar în cursul anului 2018 ,2019, 2020,2021,2022  au fost crescători care au 
solicitat rezilierea contractelor datorită faptului că au renunțat la activitatea de 
creșterea animalelor, iar alții au solicitat atribuirea de suprafețe. Suma totală care a 
intrat în bugetul Comunei Beliu, urmare a închirierii pășunilor  este de peste 100.000 
de lei, bani încasați integral până în prezent. 
         În ce priveşte activitatea de comerţ, este de menţionat faptul că în ultimii 
ani a crescut volumul de desfacere a mărfurilor atât prin magazine de profil şi  dar și  
în pieţele din Beliu, dar cu restricționarea activității comerciale datorită regulilor 
impuse de pandemie.  În ce priveşte piaţa, cu precădere cea de animale, încasările 
au avut de suferit, datorită scăderii efectivelor de animale din zonă. 

Referitor la starea de mediu a comunei Beliu, vă informez că pentru 
asigurarea unui climat de ordine și curățenie în comună, există distribuite europubele 
pentru fiecare gospodărie din cele 6 localități componente ale Comunei Beliu, iar 
gunoiul menajer a fost ridicat săptămânal de către firma prestatoare de servicii de 
salubrizare.  

În cursul anului au fost efectuate controale de către reprezentanţii Gărzii Naţionale 
de Mediu prin intermediul Comisariatului Judeţean de Mediu, dar nu au fost 
semnalate nereguli semnificative, și îmi permit aici să remarc implicarea d-lui 
viceprimar pentru întreținerea curățeniei în localitățile din comună, de-a lungul 
cursurilor de apă, și la intrările în localități, în parcuri, spații verzi, cimitire etc.  

Tot pentru asigurarea unui aspect îngrijit şi estetic al comunei au fost folosite 
utilajele obținute prin proiectul intitulat ”Dotarea serviciului de deszăpezire a 
drumurilor şi întreţinerea spaţiilor verzi  din Comuna Beliu, judeţul Arad”. 

  S-au efectuat lucrări de deszăpezire şi de întreţinere a drumurilor comunale pe 
întreaga perioadă a iernii  și s-a avut în vedere întreţinerea spațiilor verzi și a 
gazonului terenului de fotbal aferent bazei sportive din comuna Beliu.  

 



     Despre proiectele în derulare: 
După doi ani de pandemie (2020 și 2021), am avut un nou an greu, în principal din 

cauza războiului care se desfășoară la granițele noastre, în Ucraina, și care afectează 
întreaga Europă, din punct de vedere economic. Toate administrațiile locale au avut 
de suferit, iar creșterile de prețuri la utilități, în primul rând, au dat peste cap toate 
planurile noastre. Toate cheltuielile au crescut, de la iluminat public, la funcționarea 
școlilor, pentru că s-au scumpit și lemnele și curentul, la transportul elevilor, din 
cauza prețului ridicat la combustibil, să nu mai vorbim de investiții, unde materialele 
de construcții au explodat ca preț. Așadar, nu a fost ușor, dar cu răbdare și pricepere, 
am reușit să încheiem cu bine anul, fără probleme, fără să întrerupem iluminatul 
public pe timpul nopții sau să reducem programul la școli și grădinițe, așa cum am 
văzut că au făcut alte administrații.  

Unul dintre proiectele importante a vizat modernizarea centrului civic. 
Consiliul Județean Arad a răspuns solicitării Primăriei Beliu privind cedarea unui teren 
din centrul comunei, care a fost utilizat pentru amenajarea de rigole și parcări, 
lucrare încheiată la finalul anului 2022. Cred că avem o cu totul altă imagine în 
centru, cu parcări moderne, iar circulația se desfășoară mult mai bine. Tot cu fonduri 
de la bugetul local am reușit să finalizăm capela de la Vasile Goldiș, care a fost 
sfințită în luna februarie 2022 și am demarat ridicarea unei capele mortuare la 
Tăgădău. De asemenea, am realizat schimbarea acoperișului la grădinița veche și 
sediul primăriei, iar tot pe final de an am montat totemuri la intrările în comuna Beliu 
și satele aparținătoare, dar și o pergolă la fântâna arteziană din Beliu, pentru ca cei 
care vin după apă să nu mai stea în ploaie sau în soare. Am continuat și realizarea 
branșamentelor la canalizare, o investiție demarată în urmă cu doi ani și care vizează 
străzile din Beliu care au o astfel de rețea.  

După cum se știe, Ministerul Dezvoltării a alocat 15 milioane de lei pentru 
comuna Beliu, prin Programul „Anghel Saligny“. Mai precis, pentru comuna 
Beliu a fost alocată suma de 14,9 milioane de lei, pentru finanțarea a două proiecte 
(fiind printre puținele comune din județ care au obținut bani pentru două proiecte): 
Extindere rețea de canalizare în satele Beliu, Tăgădău și Vasile Goldiș, comuna Beliu - 
8.605.364,59 lei; Extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Beliu (satele 
Benești, Bochia, Secaci) - 6.311.056,02 lei. Prin aceste două proiecte care vor fi 
implementate în perioada următoare. În acest moment lucrăm la proiectele tehnice și 
sper să semnăm cât mai repede contractele de finanțare, să dăm drumul la licitații și 
să ne apucăm de lucru. De asemenea, anul trecut am înființat un ADI pentru gaz, 
alături de Bocisg, Bârsa și Sebiș și am depus un proiect, tot pe Anghel Saligny, pentru 
introducerea gazului. După cum se știe, noi suntem destul de avansați pe acest 
proiect, am și elaborat studiul de fezabilitate pentru înființarea rețelei de distribuție 
gaze naturale. Acest lucru constituie un avantaj în comparație cu alte comune care 
vor porni de la zero și sper să cântărească decisiv în obținerea finanțării. Un alt 
proiect depus de noi este piața agroalimentară modernă, care se află pe lista sinteză 
la Compania Națională de Investiții, unde se lucrează deocamdată la partea de 
documentație. 

Pentru anul 2023 , ca obiective, amintesc demararea lucrărilor la cele două 
proiecte, de canalizare și de apă, care se află într-o fază avansată. Apoi, așteptăm 
vești bune și la gaz, unde speranțele sunt mari. De asemenea, pe PNRR vrem să mai 



depunem un proiect pentru dotarea școlii cu mobilier și aparatură. În paralel, vom 
merge pe investiții realizate de la bugetul local, iar una dintre investițiile importante 
este practic continuarea modernizării de anul trecut a centrului civic. Vorbim acum de 
amenajarea spațiilor verzi din centru, un proiect ambițios, prin care vom da o cu totul 
altă față zonei centrale.  

Un alt obiectiv este finalizarea capelei de la Tăgădău, investiție cuprinsă de 
asemenea în buget.  

Tot în zona centrală, vom asfalta o străduță mică, iar pe strada cu Ocolul silvic vom 
amenaja șanțuri, podețe, accese, dar și o parcare. În acest an dorim să finalizăm și 
racordurile la canalizare în Beliu și, de asemenea, dispensarul din comună, un proiect 
care a întârziat mult din cauza constructorului, dar care se va relua în aceste zile. 
Bineînțeles, vom continua și în acest an lucrările de întreținere la nivel de comună, 
decolmatări de șanțuri, reparații la străzi și drumuri agricole.  

 În investițiile derulate, Consiliul Județean Arad a fost în fiecare an alături de noi. Și 
în 2023 am primit o sumă importantă de la CJA, vorbim de nu mai puțin de 500.000 
de lei, sumă pe care am primit-o pentru cinci obiective. Este o sumă importantă, 
având în vedere faptul că puține comune din județ au primit atât de mult, lucru care 
arată din nou aprecierea conducerii Consiliului Județean Arad pentru comunitatea din 
Beliu. 
  Concluzionăm astfel că :   

 -   în anul 2022 starea economică, socială şi de mediu a Comunei Beliu a 
continuat pe  linie ascendenta,  
- s-a constatat încă o dată că hotărârile adoptate de catre Consiliul Local Beliu au  
vizat in general cele mai acute probleme ale comunei, și s-au depus toate 
diligențele pentru ca aceste hotărâri adoptate de catre dumneavoastra să fie duse 
la indeplinire in totalitate,  
- s-a avut o buna colaborare  cu Institutia Prefectului-Judetul Arad si Consiliul 
Judetean Arad; 
- constituirea bugetului local si cheltuielile efectuate au fost  prezentate în  Contul 
de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022, toate cheltuielile efectuate au fost 
bine structurate, drepturile salariale ale aleșilor locali, ale angajatilor primăriei, ale 
cadrelor didactice,bursele elevilor, salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap, 
sumele acordate beneficiarilor de ajutor social, au fost achitate integral. 
 

                                          PRIMAR, 
                                 HORHAT-CORAȘ EMANUEL 
                                                                                       


