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  SEBIŞUL ŞI PRIMARUL FEIEŞ, ÎNTR- O COMUNIUNE TOTALĂ
  Probabil că unii vor spune că titlul este prea pompos, dar 
după tot ceea ce s- a întâmplat în Sebiş considerăm că acest 
titlu reflectă realitatea. Mergeţi prin judeţ şi întrebaţi pe ori-
cine dacă a auzit de Sebiş şi veţi constata cu surprindere că 
răspunsul va fi: acolo este primar Feieş. Dacă veţi întreba  „aţi 
auzit de primarul Feieş?”, răspunsul va fi simplu şi clar: Sebiş. 
Cum s- a ajuns la această situaţie? Deoarece Sebişul a pros-
perat continuu sub îndrumarea primarului Feieş, iar acesta 
şi- a dedicat timpul şi energia oraşului. De aici această co-
muniune Feieş- Sebiş. Încrederea pe care comunitatea locală 
i- a acordat- o necondiţionat, şi i-o acordă în continuare pri-
marului se vede cu ochiul liber şi se face simţită la tot pasul 
prin ceea ce este Sebişul astăzi. Nici o ţară, regiune, judeţ sau 
oraş nu pot cunoaşte o dezvoltare durabilă fără continuitate. 
În administraţie, mai ales! Continuitatea i- a conferit primaru-
lui Feieş posibilitatea de a gândi strategii pe termen mediu şi 
lung în vederea dezvoltării oraşului, şi a crea acea, atât de mult 
dorită prosperitate pentru toţi locuitorii oraşului Sebiş. Iată 
câteva elemente definitorii despre cum arată Sebişul astăzi: 
Palat Administrativ cum rar vezi în alte oraşe, un Centru Civic 
armonios, plăcut ochiului, cu fântâni arteziene şi flori, şcoli 
cu săli de clasă moderne şi dascăli dedicaţi creşterii gradului 
de instruire al copiilor noştri, străzi asfaltate, canalizare pro-
prie, asigurarea unui mediu stabil pentru cei care doresc să 
investească în zonă, etc. 
  Este Sebişul vreo rută comercială importantă? Nu. Este Sebişul 
aproape de o zonă de dezvoltare importantă a judeţului Arad? 
Nu.Atunci, cum de a fost posibil să vedem toate aceste realizări 
în oraşul nostru? A fost posibil acest lucru pentru că primarul 
Gheorghe Feieş a avut o viziune corectă asupra dezvoltării şi a 
apelat la strategii pe termen mediu şi lung, strategii care s- au 
dovedit a fi un câştig pentru Sebiş şi locuitorii săi. Însuşi pri-
marul recunoaşte că încă din  primul mandat avea o gândire pe 
termen lung privitoare la dezvoltarea oraşului. Ne-au rămas în 
minte cuvintele  primarului Feieş, care spunea:”…investiţiile 
făcute de către mine au fost, în permanenţă, de trei feluri: 
pe termen scurt, mediu şi lung. Un italian când plantează un 
măslin ştie că acesta va rodi peste 60- 70 de ani, deci, practic 
el face ceva nu pentru sine, pentru prezent ci pentru generaţiile 
viitoare”. Cu o astfel de viziune nu trebuie să mire pe nimeni 
că oraşul Sebiş a ajuns la acest ridicat nivel de dezvoltare. Este 
Sebiş un exemplu pentru toţi? Da, este. Meritul aparţine însă şi 
comunităţii locale care a înţeles că numai prin continuitate se 
pot pune în operă strategii de dezvoltare durabilă. În alte părţi 
lucrurile sunt total diferite: lumea se ceartă, se promovează 
egoismul, se exacerbează orgolii, prevalează interesele me-
schine de grup şi microgrup, toate acestea având drept rezul-
tat schimbarea într- o veselie a primarilor la fiecare patru ani, 
aspect care nu face bine comunităţii locale. Din păcate, există 
faţă de sebişeni un sentiment de invidie, chiar ciudă, sentiment 
pe care îl nutresc, în general, cei care aşteaptă doară, doară 
„pică pară mălăiaţă în gura lui Nătăfleaţă!.” Spre deosebire 
de aceştia, noi, locuitorii Sebişului, ne- am văzut de interesele 
noastre, ale colectivităţii, ne- am susţinut primarul permanent 
şi necondiţionat! Rezultatul? Am ajuns un exemplu pentru toate 
oraşele judeţului Arad, şi nu numai. 
        Acum, după tot ceea ce am prezentat trebuie să ne mai mire  
oare, titlul dat articolului? Credem, cu convingere, că nu!

ŞTIAŢI CĂ...
La nivelul oraşelor cu până la 10.000 de locuitori din România, oraşul 
Sebiş deţine locul I la următoarele :

1. la capitolul investiţii, cu aproape 600.000 de lei pe locuitor.
2. la produsul intern brut ( PIB) pe cap de locuitor.
3. în ceea ce priveşte canalizarea , în România, media este de 2 la 
sută, în vreme ce în oraşul Sebiş,media este de 100 la sută.
4. în ceea ce priveşte asfaltarea drumurilor, din oraş şi din satele 
aparţinătoare.
5. în ceea ce priveşte învăţământul, prin faptul că toate unităţile de 
învăţământ au fost modernizate în ultimii doi ani.
6. în ceea ce priveşte construirea celui mai mare edificiu, Palatul 
Administrativ, care adăposteşte Primăria, Administraţia Financiară şi 
Casa de Cultură.
7. în industria prelucrării pieilor

LA SEBIŞ SUNT CELE MAI MICI IMPOZITE DIN JUDEŢ!
       La propunerea primarului Gheorghe Feieş, consilierii locali ai PDL 
( majoritari în Consiliul Local Sebiş) au aprobat Hotărârea nr.69 din 28 
mai 2008, cu privire la taxele şi impozitele locale pentru anul 2009. Prin 
această hotărâre acestea rămân neschimbate! Vestea bună pentru locuito-
rii oraşului Sebiş este că impozitele şi taxele rămân aceleaşi şi pentru anul 
2012, adică cele mai mici dintre toate oraşele judeţului Arad! În ultimii 
ani impozitele în Sebiş au scăzut, în medie, cu 41 la sută. Acest lucru se 
datorează creşterii economice fără precedent înregistrată în ultimii ani. Ca 
o comparaţie, impozitele în Sebiş sunt de peste trei ori mai mici decât în 
oraşul Ineu. Diferenţa este dată de dezvoltarea economică, infuzia de capi-
tal şi atragerea de fonduri structurale şi europene. Din anul 2008 şi până 
în prezent, în Sebiş, au fost atrase peste şase milioane de euro, fonduri ner-
ambursabile. Printre cele mai importante proiecte se numără construirea 
unui campus preuniversitar, pentru care s- au alocat 20 milioane de lei ( 
nerambursabili), trei blocuri ANL, în valoare totală de 15 milioane de lei, 
iar pentru repararea căminelor culturale din satele aparţinătoare s- au 
obţinut două milioane de lei.
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VICEPRIMARUL ORAŞULUI SEBIȘ, D-NULDEMETRESCU RADU
Doamnule Viceprimar, începem interviul cu dumneavoastră cu o întrebare simplă, şi anume, cum aţi 
defini relaţia pe care o aveţi cu domnul Primar Feieş Gheorghe? 
Eu, ca şi Viceprimar, dar şi ca om, am o relaţie excepţională atât cu omul care este d-nul Feieş Gheorghe, cât  
şi cu Primarul Feieş Gheorghe. Spun lucrul ăsta fiindcă facem o echipă unită, şi nu vom lăsa pe nimeni să ne 
strice relaţia bună pe care o avem. Eu ştiu că Primarul luptă zi de zi pentru ca să facă cât mai multe pentru 
oraş, şi pentru asta o să-l ajut cu tot ce pot. 

Noi, în acest prim număr al ziarului local am dori să trecem în revistă şi câteva dintre cele ce vă 
preocupă acum cu privire la Oraşul Sebiş? 
Zi de zi apar alte probleme de rezolvat, şi ai tot felul de situaţii cu care te confrunţi, de aceea  prefer să nu 
stau acum să enumăr sarcinile şi activităţile pe care le desfăşor in Primărie.Poate voi face acest lucru într-
un număr viitor al ziarului.Decamdată însă, doresc să spun tuturor că împreună cu d-nul primar, avem o 
preocupare permanentă să întreţinem Comuna curată, ca atunci cînd ieşim pe străzi, să ne placă să locuim 
aici. Una dintre atribuţiile mele la primărie este gospodărirea activităţii de curăţenie în comună. Pînă acum, 
lucrările specifice de curăţenie pentru perioada aceasta din an au fost făcute. Astfel,  primăria a făcut lucrări 
de salubrizare a oraşului prin adunatul gunoaielor din oraş şi din localităţilor aparţinătoare , dar şi de la 
ieşirile din localităţi, de pe drumurile şi străzile localităţilor pe care le administrăm.Au mai fost curăţate 
şanţurile, iar pomii au fost văruiţi. De asemenea,dorim să asigurăm o stare corespunzătoare a spaţiilor verzi, terenurilor de sport şi de joacă . Precizez însă, că alături 
de primărie, şi cetăţenii au unele obligaţii cu privire la activitatea de curăţenie. Astfel, fiecare cetăţean ar trebui să-şi întreţină faţadele imobilelor, gospodăriile, să-şi 
amenajeze şi cureţe şanţurile, s-şi tundă gazonul, etc, întrucât altfel se crează o imagine inestetică şi urâtă a oraşului.Atrag atenţia şi celor care mai aruncă tot felul de 
gunoaie în unele zone mărginaşe ale oraşului, în şanţuri, pe canale sau pe terenurile agricole, că acest lucru este interzis, iar oraşul riscă amenzi usturătoare de la Garda 
de Mediu. Atenţionez cu această ocazie, pe cei care mai aruncă gunoaie pe unde apucă , că vor fi drastic amendaţi!

S-a văzut clar că vă preocupă asigurarea curăţeniei în oraş, mai ales după terminarea Festivalului de Muzică, câd într-un timp record a şi fost curăţată piaţa. 
Apropo, a fost greu de organizat acest festival?
Activitatea de organizare a festivalului a început cu multe luni înainte. Tot timpul l-am sprijinit pe d-nul primar în această organizare, şi cred că nimeni nu poate băga 
de vină la cum s-au desfăşurat cele trei zile ale festivalului. A fost o perioadă foarte încărcată pentru noi, cei de la primărie. Gândiţivă că tot în luna iunie au fost şi 
lucrările de asfaltare, unde a trebuit să supraveghez în permanenţă modul de desfăşurare a acestor lucrări, astfel încât să fie terminate conform planului de execuţie, dar 
şi conform cerinţelor tehnice solicitate de noi.

Doriţi să transmiteţi ceva cetăţenilor?
Doresc să spun cetăţenilor că pot apela la mine pentru orice problemă a cărei rezolvare depinde de mine, şi le transmit tuturor multă putere de muncă şi sănătate!

MINITURNEU DE FOTBAL LA SEBIŞ

  Vineri, 17 iunie a.c., pe stadionul oraşului nostru s- a 
organizat o mică întrecere sportivă la care au par-
ticipat patru echipe de amatori: echipa de fotbal a 
primăriei Sebiş, echipa Cons. Jud. Arad şi echipele de 
old- boys ale clubului UTA şi oraşului Sebiş. În con-
tinuare vă relatăm desfăşurarea turneului. Căldură 
mare, numai bună pentru slăbit! Facem această 
precizare pentru că echipele participante erau for-
mate numai din jucători amatori sau foşti fotbalişti, 
„presărate” cu grăsuţi, foarte puţini dintre ei având 
o condiţie fizică acceptabilă. Jucătorii din teren nu 
prea aveau o viteză de joc impresionantă şi cam 
gâfâiau, însă per ansamblu au luptat pentru victorie. 
Primul meci s- a jucat între Primăria Sebiş şi cea a 
C.J. Arad, meci câştigat, spre dezamăgirea noastră de 
către echipa C.J.Arad. Cel de- al doilea a pus faţă în 
faţă echipele de old- boys ale clubului UTA  şi Sebiş. 
Ai nostri au luat iarăşi bătaie. Finala s- a jucat între 
CJ şi UTA, câştigători fiind cei de la UTA, care au 
cîştigat turneul. Dintre participanţi îi amintim pe doi 
reprezentanţi ai Aradului: primarul Gheorghe Falcă 
şi Adrian Ţolea, vicepreşedintele CJ Arad. Turneul s- 
a desfăşurat sub ochiul vigilent al primarului Feieş 
care. însă, datorită experienţei pe care o are la trans-
feruri de jucători, a fost dezamăgit pentru că nu a re-
marcat nici un jucător pentru a fi demn de un transfer 
la Naţional Sebiş.
  A fost prezentă şi echipa de juniori a oraşului nos-
tru, fiecare mic fotbalist primind la sfârşitul turneu-
lui fanioane, pixuri şi fulare cu însemnele echipei 
UTA Arad. Mai precizăm că şeful galeriei echipelor 
din Sebiş participante la turneu a fost viceprimarul 
Radu Demetrescu care, pe lângă faptul că tot timpul 
meciului a dat indicaţii tehnico- tactice, a avut grijă 
să acopere vocal orice încercare pe care susţinătorii 
echipelor adverse au avut- o pentru a face galerie 
favoriţilor. Credem că am reuşit să prezentăm atmos-
fera de la acest miniturneu de fotbal organizat sub 
patronajul Primăriei Sebiş, şi vă urăm tuturor să luaţi 
exemplul celor care au fost pe teren la acest turneu, 
astfel încât să vă faceţi timp pentru sport, o îndelet-
nicire sănătoasă, pe care însă, din păcate mulţi au 
uitat-o.
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DOUĂ SĂRBĂTORI ÎN ACEEAŞI ZI- 2 IUNIE!

  La începutul acestei luni, mai precis în data de 2 iunie, Biserica Ortodoxă Română, 
împreună cu toţi credincioşii săi, a sărbătorit Înălţarea la Cer a Mântuitorului Iisus 
Hristos. Despre acest lucru ne vorbeşte Evanghelistul Marcu, în Cap. 16, dar şi Evan-
ghelistul Luca în Cap. 24. Cel care la Naşterea Sa S- a smerit pe Sine ca un rob, Cel 
care în perioada petrecută în trup ca al nostru a fost dispreţuit de către mulţi, luindu- 
I- Se chiar şi dreptul de a avea parte de o moarte cu pace, se înalţă la ceruri purtat nu 
de vreo forţă exterioară ci de însăşi puterea Sa cea Dumnezeiască. El S- a înălţat întru 
ale Sale, S- a înălţat în slava pe care a avut- o înainte de a fi lumea. Lucru minunat 
şi fericit pentru noi însă deoarece în slava- I cereasca S- a înălţat cu trupul omenesc, 
spiritualizat, arătînd prin aceasta că trupul omului nu este făcut pentru a sta pe vecie 
într- un mormânt, ci este făcut pentru înviere şi viaţă cerească, nu este făcut pentru 
stricăciune ci este făcut pentru slavă (conf. 1 Cor. cap. 15). 
  Această mare sărbătoare a ortodoxiei are o soră , anume sărbătoarea cinstirii memo-
riei Eroilor Neamului, ambele fiind prăznuite în aceeaşi zi. Aceasta ca urmare a     ho-
tarârilor luate de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în anii 1920, 1999 şi 2001, 
hotărâri conform cărora în ziua Înălţării Domnului să se facă Slujba de pomenire, în 
toate bisericile şi mănăstirile ortodoxe din ţară şi străinătate, pentru ostaşii şi luptătorii 
români din toate timpurile şi din toate locurile, care s- au jertfit pe câmpul de luptă, 
în lagăre şi închisori, pentru apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru între-
girea neamului, libertatea şi demnitatea poporului român. De ce se face tocmai acum 
această pomenire? Pentru a se face legatura între jertfa Domnului Iisus- Care a făcut 
aceasta din iubire pentru om si mântuirea lui- şi jertfa miilor de luptători care, din 
credinţă, dragoste şi patriotism, s- au jerfit “pentru neam şi ţara lor”. Ei au împlinit 
cuvântul care zice “ Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca sufletul să şi- l 
pună pentru prietenii săi ( In.15, 13)”. Ei au făcut dovada supremei iubiri şi nădăjduim 
că pentru aceasta vor fi aşezaţi între binecuvântaţii Tatălui, Fiului şi ai Sfintului Duh.  
  Şi în oraşul Sebiş cele două mari sărbători s- au bucurat de atenţia şi preţuirea oa-
menilor locului. Conform tradiţiei, a fost oficiată slujba religioasă, slujbă urmată de 
participarea enoriaşilor la cel de- al doilea moment important al manifestărilor, depu-
nerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor din oraş. Au participat copii şi elevi 
ai şcolilor din Sebiş precum şi un mare număr de locuitori ai oraşului.
  Într-un cadru solemn, marcat de aducere aminte a sacrificiului suprem săvârşit de 
către eroii neamului nostru, Primarul oraşului Sebiş, Gheorghe Feieş, a depus coroane 
de flori la Monumentul Eroilor, însoţit fiind şi de către viceprimarul oraşului, Radu 
Demetrescu. Întreaga ceremonie s-a desfăşurat ordonat, într-o atmosferă oficială plină 
de respect, iar la final, după aducerea omagiului eroilor noştrii, toţi cei prezenţi au 
fost îmbiaţi cu colaci şi prescură. A fost o zi plină de emoţie, o zi în care cele două 
sărbători, cea religioasă şi cea lumească au fost cinstite aşa cum se cuvine atât de către 
oficialităţile  oraşului nostru, dar şi de către toţi sebişenii!

INAUGURAREA OFICIALĂ A STRĂZII CRIŞULUI

  Duminică, 19.06.2011, pe o vreme mohorâtă, cu ploaie mocănească, a avut loc tăierea panglicii care a consfinţit finalizarea lucrărilor de asfaltare de pe strada Crişului. 
La acest eveniment, pe lângă primarul Feieş, viceprimarul Demetrescu, şi alte oficialităţi locale, au participat şi reprezentanţi ai judeţului, respectiv vicepreşedinţii CJ Arad, 
d-nii Cristian Drăgan şi Adrian Ţolea, în frunte cu preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu, precum și prefectul Aradului, d-nul Bibarț  Călin. Pe scurt, eveni-
mentul s- a desfăşurat astfel: a avut loc slujba religioasă de sfinţire a lucrărilor care s- au executat pe strada Crişului, după care oficialităţile, în frunte cu primarul Feieş, au 
tăiat panglica tricoloră, iar la final, primarul nostru şi preşedintele CJ ARAD au ţinut scurte discursuri. Presa a fost reprezentată de către principalele publicaţii din judeţ, 
printre aceştia numărându- ne şi noi, cei de la „Sebiş Expres”, adică de la ziarul local al oraşului.
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FINAL DE AN ȘCOLAR LA SEBIȘ
Anul școlar s-a incheiat, iar uni dintre elevii noștri de la liceu ne v-or părăsi, iar alții vor face trecerea de la școală la liceu. Noi le urăm 
succes in continuare, și sperăm că nu v-or uita anii frumoși petrecuți la școala din orașul nostru. Să ne aducem aminte de finalul anului 
școlar care tocmai s-a incheiat.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL, VIITORUL 
COPIILOR NOŞTRI

Pentru ce muncim toţi în viaţă?Pentru 
ce ne zbatem zi de zi, de dimineaţa până 
seara? Unii pentru ca să aibe o viaţă 
mai bună, alţii ca să-şi poată cumpăra 
ceea ce-şi doresc, alţii ca să poată vizita 
ţări străine, să-şi poată permite vacanţe 
plăcute, alţii ca să aibă ce pune pe masă! 
Toţi ne dorim câte ceva, în funcţie de 
vârstâ, în funcţie de persoana şi norocul 
fiecăruia dintre noi. Dar când avem co-
pii totul se schimbă. Singurul lucru care 
contează este ca acei copii ai noştri să 
beneficieze de o viaţă mai bună ca noi, să 
nu le lipsească, dacă se poate, nimic. Une-
ori putem face asta, alteori nu, iar atunci 
când nu putem, ne doare sufletul, ne agităm 
şi plângem inăuntrul nostru, căci nimic nu 
este mai de preţ decât copiii noştri! Ei sunt 
speranţa noastră, ei sunt viitorul nostru, ei 
sunt scopul nostru în viata!
Şi atunci, ce putem face pentru ei? În 
primul rănd să ne gândim la viitorul lor, să 
ne gândim cum să le netezim calea ca să 
o ducă mai bine, să nu le lipsească nimic.
Vrem să începem pregătirea viitorului lor? 
Nu există decât un răspuns! Şcoala! Să-i 
dăm la grădiniţă şi la şcoală, să înveţe şi 
aşa să reușească a se realiza în viaţă! De 
aici importanţa învăţământului! Cu cât 
învăţământul unui copil este mai slab, cu 
atât şansele lui de reușită scad în viaţă. 
Noi ştim lucrurile astea, dorim ca toţi co-
piii noştri să înveţe cât mai bine, să-i dăm 
la școală, să le asigurăm tot ceea ce noi nu 
am avut, dar din păcate nu toţi putem face 
acest lucru. Dar toţi ştim că aceasta este 
soluţia! Şcoala!
Doar respectând importanţa 
învăţământului, al rolului educatoare-
lor, învăţătorilor, al profesorilor, putem 
înţelege ce nevoie au copiii noştri de 
aceste cadre profesorale în viaţa lor!
Din aceste considerente dorim să 
prezentăm în ziarul nostru local şcoala 
în care copiii noştri învaţă şi se pregătesc 
pentru un rost in viaţă, cu dascălii care 
muncesc aici, şi cu toate activităţile din 
şcoală.
Sperăm că veţi aprecia intenţia noastră, şi 
veţi întelege importanţa în viaţa tuturor a 
şcolii, ca instituţie de formare profesională 
a copiilor noştrii.

Oferta educationala 2012 la Grup Scolar In-
dustrial Sebis

Ciclul primar – 3 clase intai, ciclul gimnazial – 
4 clase a V-a, ciclul liceal -7 clase a IX-a, la ur-
matoarele profile: filologie, stiinte ale naturii, 
matematica-informatica intensiv informatica, 
economic, turism si alimentatie, electromecanica, 
fabricarea produselor din lemn. Elevii pot studia 
ca si discipline optionale limbile engleza, franceza, 
germana, informatica, handbal, educatia pentru 
sanatate.
Oferta este foarte bine primita de catre elevi si 
parinti, profilele alese de catre scoala raspund 
necesitatilor de formare profesionala ale agentilor 
economici din zona.
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FESTIVALUL DE MUZICĂ SEBIŞ,
EDIŢIA A XII- A

  Conform tradiţiei implementată de către primarul 
Feieş, şi în acest an, mai precis în zilele de 17, 18 şi 
19 iunie a.c., s- a desfăşurat la Sebiş cea de a XII- 
a ediţie a Festivalului de Muzică. Nici în acest an 
primarul nu s- a dezminţit, şi ajutat de viceprimarul  
Radu Demetrescu, a organizat un festival pe măsura 
notorietăţii oraşului nostru. Prezentatorii festivalului 
au fost Ioan Seleşi în 17 iunie şi Florin Mihoc în 18 
şi 19 iunie. Seara de 17 a fost dedicată muzicii popu-
lare, dintre artiştii care au urcat pe scenă îi amintim 
pe: Elena Voichiţa Suba, ansamblul „Cununiţa” din 
Sântana, ansamblul de dansuri româneşti Aletea- 
Ungaria, ansamblul „Pădureanca” din Chisindia, 
„Lioara” din Buteni, „Buzavirag” Pecica, „Ramo- 
Flores” din Pecica. Seara de 18 iunie a fost marcată 
de urcarea pe scenă a Anei Lesko care a făcut un 
show extraordinar, fiind aplaudată, la scenă deschisă 
de către cei prezenţi. În aceiaşi seară au mai con-
certat: Ducu Bertzi, Kmkze, „Măriutze”, Alyona, No-
brainzz.
  Seara de 19 iunie a fost completată de recitalurile 
Melisei Ţolea, Mădălinei Boroneanţ şi al formaţiei 
Bosquito. Fiecare seară a festivalului s- a înche-
iat printr- un grandios foc de artificii. V- am făcut 
o scurtă prezentare a modului în care s-a derulat  
festivalul din oraşul nostru. Suntem convinşi însă, 
că realizaţi cu toţii, ce efort şi câtă energie au fost 
depuse de către reprezentanţii primăriei noastre pen-
tru organizarea unui festival de asemenea amploare, 
aşa că nu vom insista pe acest aspect. Pentru a sub-
linia încă odată importanţa pe care festivalul orga-
nizat în Sebiş o are la nivel naţional, vă spunem că 
întregul festival a fost filmat de către TVR.  La asigu-
rarea surselor financiare necesare derulării festi-
valului, primăria Sebiş a fost sprijinită de CJ Arad, 
din partea căruia amintim două personalităţi care 
au fost prezente la Sebiş cu această ocazie: facem 
referire la preşedintele CJ. Arad, d-nul Nicolae Ioţcu, 
şi la vicepreşedintele CJ Arad, d-nul Adrian Ţolea.
 Acum, să vă descriem însă cîteva aspecte legate 
de festivalul propriu- zis. A fost lume, câtă frunză 
şi iarbă, venită de peste tot, de la noi din Sebiş, din 
satele, comunele şi oraşele apropiate, inclusiv de la 
Arad. S- au simţit bine şi au avut ce povesti celor de 
acasă. Din punct de vedere organizatoric primăria 
Sebiş s- a gândit la toate. Spre deliciul copiilor au 
fost amplasate tobogane, au fost aduşi ponei, caruse-
luri şi alte jocuri. De jur- împrejurul pieţei centrale 
a oraşului au fost amplasate bănci şi mese acoperite 
unde lumea putea mânca în linişte ceea ce le ofer-
eau comercianţii. Peste tot sfârîiau mititeii, cârnaţii 
şi pulpele fripte, bunătăţi scăldate în berea aflată din 
belşug pe mese.
  Ca să nu o mai lungim, au fost create toate condiţiile 
pentru ca cei prezenţi să se simtă foarte bine şi să se 
bucure de un spectacol excelent. Când scriem aceste 
rânduri încă ne mai aflăm sub vraja celor trei zile ale 
festivalului. A fost o atmosferă încărcată de veselie şi 
bună dispoziţie şi, credem noi, că nimeni nu a plecat 
dezamăgit de la festival. Încheiem materialul nostru 
despre festival cu următoarele cuvinte: lume- puhoi, 
spectacol- desăvârşit, mici şi bere- pentru toţi, focuri 
de artificii- grandioase care au înseninat cerul negru 
al nopţilor.
  Felicitări d- lui primar Gheorghe Feieş şi echipei 
sale pentru organizarea acestui eveniment- specta-
col la Sebiş. Un spectacol pe măsura oraşului şi a 
cetăţenilor săi!
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CMYK

SEBIŞUL, PE HARTA INVESTIŢIILOR DIN JUDEŢ!
O zi de lucru la primărie. Primarul Feieş, din nou pe bari-
cade. Agenda încărcată. Tensiune. Telefoane către instituţiile 
judeţene. Întâlniri cu reprezentanţi ai unor instituţii judeţene 
sau posibili investitori. Planificări, programări...nervi. Pen-
tru ce toate acestea? Pentru găsirea de noi resurse financiare, 
resurse care să asigure finanţarea unor investiţii importante 
din Sebiş. Cam aşa arată, simplist, o „bucată” dintr- o zi de 
lucru a primarului oraşului Sebiş, Gheorghe Feieş. Efortu-
ri, zbateri, consum de energie pentru prosperitatea oraşului 
nostru. Această luptă permanentă a primarului nostru pen-
tru binele comun, are ea vreun rost?, este justificată? Priv-
ind în jurul nostru, da! Să privim spre asfaltarea de străzi 
din luna iunie şi pentru perioada următoare. Au fost obţinute 
aprobările şi pentru finanţarea următoarelor lucrări. În luna 
iunie au fost asfaltate străzile centrale din jurul centrului 
oraşului, respectiv străzile: Morii, Autogării, Piaţa Tineretu-
lui, precum şi Crişului. Urmează a fi asfaltate: drumul către 
Prunişor, drumul de la biserica din Bîrsa până la intrarea 
în Sebiş, precum şi următoarele străzi: Republicii, Aradu-
lui, Deltei, Izvorului, Stejarului, Căprioarei, Crinului, Mi-
mozei, Steluţei şi Ineului, drumul de centură, precum şi satele 
Sălăgeni şi Donceni. Pot exista cârcotaşi care să susţină că 
sunt prea puţine investiţii? Haideţi să le mai tăiem din elan şi 
să le spunem că, pe lângă acest program de asfaltare totală, 
se continuă lucrările la blocurile ANL, şi se vor reface tro-
tuarele din zona Parcului Libertăţii, a autogării, dar şi a 
străzilor Păcii, Mureşului, Gării şi Republicii. Şi pentru că 
sportul ocupă un loc de cinste în oraşul nostru, iată încă un 
şantier deschis pentru binele comunităţii locale: şantierul 
de la baza sportivă a oraşului, unde se continuă lucrările de 
modernizare a bazei sportive, având în vedere aici inclusiv  
hotelul pentru sportivi, hotel care va fi dotat ultramodern, 
iar, dacă totul va merge bine, primarul a promis că pe par-
cursul acestui an vor fi montaţi şi stâlpii pentru instalaţia de 
nocturnă a stadionului. Tot în perioada următoare vor fi con-
tinuate lucrările la casa de cultură şi la biblioteca oraşului. 
Concluzia? Când ai la cârma oraşului un om hotărât, care 
ştie exact ce are de făcut vin şi investiţiile, iar la noi în Sebiş 
chiar sunt investiţii!

DEZBATERI PRIVIND POSIBILITATEA OBŢINERII DE FINANŢĂRI PRIN  GAL-URI

În luna iunie, în sala Universităţii Vasile Goldiş din Sebiş, au avut loc dezbateri privind 
dezvoltarea zonei din care şi oraşul Sebiş face parte. Dezbaterile la care facem referire 
s-au desfăşurat între cei care fac parte din microregiunea în care este încadrat şi oraşul 
nostru – numită „Gal-ul MICROREGIUNEAVALEA SUPERIOARA A CRIŞULUI ALB”, 
aici intrând:   oraşul SEBIS şi comunele BOCSIG, BÎRSA, DEZNA, BUTENI, CHISIN-
DIA, ALMAȘ, DIECI, GURAHONȚ, BRAZII, PLEȘCUTA, VÂRFURILE, HĂLMAGIU, 
HĂLMAGEL. Dezbaterile au fost ţinute sub îndrumare d-nului Adrian Ţolea, 
vicepreşedintele Consiliului Judeţean Arad, care este şi cel care  conduce aceste Gal-uri, 
preocuparea domniei sale fiind de a încerca să coordoneze cât mai bine implementarea 
unor măsuri care să faciliteze accesul la fondurile europene. Şi acum să încercăm să vă 
prezentăm succint despre ce este vorba!
Toţi cunoaşteţi faptul că se pot accesa fonduri europene pentru finanţarea unor investiţii 
de dezvoltare ale afacerilor proprii. Facem referire aici la acele “Măsuri” despre care se 
tot vehiculează în presă şi nu numai. Problema principală care ne priveşte şi pe noi este 
aceea că marea majoritate a  finanţărilor europene se referă la sprijinirea activităţilor 
din sate şi comune, nu de la oraşe. Pentru a veni în sprijinirea celor de la oraşe care vor 
să acceseze fonduri europene pentru a-şi dezvolta propriile activităţi au fost create aceste 
GAL-uri. Ce sunt acestea? Prin Gal se înţelege grup de actiune locală, la nivelul judeţului 
Arad fiind constituite mai multe asemenea Gal-uri, oraşul Sebiş făcând parte din Gal-ul 

“MICROREGIUNEA VALEA SUPERIOARA A CRIŞULUI ALB”. Practic, acest Grup de acţiune locală – GAL –  este construit sub formă de Parteneriat Public Privat 
care are ca obiectiv dezvoltarea teritoriului constituit ca Asociaţie în baza OG 26/2000. Care este rolul acestui Gal? GAL-ul iniţiază proceduri de finanţare a proiectelor 
la nivel local – pentru implementarea strategiei de dezvoltare a zonei pentru care este constituit Gal-ul respectiv. Priorităţile strategice prevăzute pentru microregiunea 
din care Sebişul face parte sunt: turism rural şi agroturism, viticultură şi vinificaţie, agricultură, infrastructură socială şi edilitară. Acestea sunt domeniile pentru care cei 
interesaţi pot accesa finanţări prin intermediul Gal-urilor. Cine sunt cei eligibili să ceară finanţare? Aceştia sunt instituţii, firme, ONG-uri, persoane fizice –  care depun 
proiecte în formă simplificată la GAL.Cum ajută Gal-ul pe cei interesaţi să înainteze asemenea proiecte de finanţare? GAL-ul selectează proiectele care se incadrează 
în stategia microregiunii din care iniţiatorii proiectelor fac parte, ajută beneficiarii proiectelor să le facă eligibile şi să realizeze toate procedurile solicitate de APDRP / 
CRDPDRP / OJPRDP, şi totodată GAL-ul asigură consultanţă pe toată perioada implementării proiectelor pentru beneficiari – face managementul proiectelor locale. Ce 
mai trebuie ştiut? Acest grup de acţiune local- Gal- are ca fundamentare programul “LEADER”, care este un program de Dezvoltare Economica Locala (microregională) 
finanţat prin Axa IV– Axa LEADER a PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Oferă acest Gal ceva avantaje pentru cei care depun proiecte de finanţare 
locale? Există unele avantaje, cum ar fi: Decizia privind dezvoltarea se ia la nivel local – este dezvoltată strategia microregiunii respective, decizia privind proiectele 
finanţate se ia la nivel LOCAL – GAL-ul decide ce proiecte vor fi finanţate în conformitate cu strategia locală,  sunt încurajate proiectele integrate, care se încadrează 
pe mai multe axe din PNDR (ceea ce in PNDR este imposibil),  sunt sprijinite activităţile economice la nivel local - şi mai ales cele dezvoltate de tineri,  sunt sprijinite 
proiectele inovatoare / ideile creative.
La dezabateri au participat reprezentanţii tuturor celor care formează Gal-ul microregiunii din care facem şi noiu parte, scopul întâlnirii fiind încercare de promovare cât 
mai bine a proiectelor de finanţare a celor din zona noastră şi încercarea de a găsi noi soluţii prin care Gal-ul să poată susţine cât mai bine proiectele acestora.

D-NUL ADRIAN ȚOLEA, VICEPREȘEDINTELE CONSILU-
LUI JUDEȚEAN ARAD
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