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Un nou proiect pentru Sebiș
După cum știm cu toții, nu trece luna fără ca primarul Feieș să inițieze
noi proiecte pentru oraș sau să deruleze lucrări de modernizare. Iată
că mai apare încă un proiect de anvergură, care s-ar putea dezvolta
în orașul nostru. Este vorba de construirea unui centru comercial
pe o latură a bazei sportive a orașului. Acest proiect este rezultatul
politicii de încurajare a investițiilor în oraș, politică pe care primarul
Feieș a promovat-o an de an, rezultatul fiind atât creșterea bazei de
impozitare în oraș, și implicit a bugetului local, precum și apariția
unor proiecte și investiții continue la nivelul orașului nostru. De
această dată, un grup de investitori spanioli și-au arătat interesul de
a ridica în orașul nostru, un complex comercial de calibru, proiectul
fiind deja pregătit de acești investitori. Primarul Feieș și-a arătat
disponibilitatea față de susținerea acestui proiect, iar noi sperăm că
această investiție privată să poată prinde contur și să avem și noi în
oraș un centru comercial reprezentativ. Vă prezentăm și vouă cum
arată acest proiect.

Festivalul de muzică Sebiș!
Ediția a XIII-a
1-2-3 iunie 2012
Piața Tineretului - Ora 21:00

Trei zile de muzică, dans și spectacol. Trei zile de distracție și voie
bună. Totul pentru voi, cetățenii orașului Sebiș!

Vineri 1 iunie:

Dumitru Fărcașu
Elena Voichița Suba
Marius Ciprian Pop
Rapsozii Zărandului
Grupul Vocal Sânzienele
Ansamblul „Floarea Crișului”
Ansamblul „Lipovana”
Muzică clasică cu Onaga Paul Ștefan și Crișan Daria

Sâmbătă 2 iunie
Ducu Bertzi
Paula Seling
Dor
Pepe
Malenna
DJ Rhino & Silvia

Duminică 3 iunie

Săndel și Aurora Mihai
Andreea Bălan
Andra
Fly Project

Prezentator Florin Mihoc - TVR Timisoara

Focurile de artificii vor lumina cerul orașului în fiecare seară!

Sunteți așteptați cu toții!

Proiectul noului Centru Comercial

Sebiș
Cetate Culturală a Județului Arad

Toată lumea este alături de primarul Feieș și consilierii lui!

Primarul Feieș, împreună cu Consilierii săi
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Absolveții claselor a XII-a - Promoția 2012

Elevii clasei a XII-a A, Specializarea Filologie

Bejan Nelu Adrian; Boşutar Sorin Nicolae; Bouchikian Arabella Malvina; Brad Adriana Florica; Curac Diana Mihaela;
Florea Raul Nicolae; Florea Ioana Maria; Gligor Rareş Petru; Groza Vasile Laurenţiu; Halic Claudiu Ştefan; Hanăş
Adina Maria; Lupşa Marian Andrei; Mager Valentina Liliana; Malea Cristian Nicolae; Oprea Florentina Mihaela;
Panţireanu Anamaria; Perva Cristian Iulian; Pop Andreea;
Pop Andrei; Rus Lavinia Manuela; Rusu Bogdan Florin;
Stepan Ionuţ Gabriel; Suciu Remus Marius; Şimandan Denisa Ioana; Şteţco Roxana Olimpia; Ştiole Ligia Emanuela;
Talpoş Bianca Dariana; Ţâc Marius Paul.
Diriginte: Prof. Luluşa Cristina

Elevii clasei a XII-a B, Specializarea Științe ale Naturii

Bărbătei Ionel Darius; Bornea Nicolae Ionuţ; Budulai Bianca Claudia; Danci Anamaria; Dobrei Larisa Bianca; Dronca
Denis Gabriel; Duma Daniel Cosmin; Foltean Daniela; Ghergari Rebeca Ioana; Hălmăgean Dorisela Magdalena; Herbei Crina Andreea; Ilca Andrea Mărioara; Ivancu Alexandra
Adina; Jidoi Alexandra Patricia; Luştrea Emanuela Maria;
Mariş Roxana; Morcan Cristina Angelica; Negru Teodora
Nicoleta; Palcu Alexandra Patricia; Pleşa Maria; Pop Corneliu; Pop Valentin Gabriel; Pop Larisa Maria; Pop Răzvan
Marius; Pop Gigel Mihail; Pui Laura Maria; Suba Cristina
Patricia; Ţole Laura Ioana; Zbîrcea Lauriana Eunice
Diriginte: Prof. Coste Angela

GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur
Iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad superos
Transite in inferos
Hos si vis videre.
Vita nostra brevis est

Brevi finietur.
Venit mors velociter
Rapit nos atrociter
Nemini parcetur.

Vivat academia!
Vivant professores!
Vivat membrum quodlibet;
Vivant membra quaelibet;
Semper sint in flore.
Vivant omnes virgines
Faciles, formosae.

Vivant et mulieres
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae.

Vivat et res publica
et qui illam regit.
Vivat nostra civitas,
Maecenatum caritas
Quae nos hic protegit.
Pereat tristitia,
Pereant osores.
Pereat diabolus,
Quivis antiburschius
Atque irrisores.

Elevii clasei a XII-a C, Specializarea MatematicăInformatică - intensiv Engleză

Andresi Rebeca; Bacoş Vasile Cornel; Barna Ana Maria;
Bărbătei Ioana Floris; Costea Alin; Danci Ioan Corneliu;
Dinga Rebeca Andreia; Dobrei Alex Daniel; Dronca Adrian
Florin; Farcaş Maria Teodora; Feier Adela Claudia; Ferenţ
Beniamin Paul; Gaiţă Viviana; Gaşpar Florin Ioan; Ghergari Isac Samuel; Groza Maria Angelina; Haiduc Romario
Emanuel; Hălmăgian Ioana Denisa; Herbei Mădălina Ioana;
Ilca Dorin Cristian; Mariş Alexandru Şerban; Mîrnea Rareş
Sorin; Munteanu Doris Roxana; Oance Diana Elena; Tabuia
Daiana Lucreţia; Toader Roxana Mădălina; Toma Cătălin
Adrian; Tripa Ionel Mircea.
Diriginte: Prof. Pele Tamara
SEBIȘ EXPRES

Elevii clasei a XII-a D, Specializarea Tehnician in Activități Economice

Bar Patricia Marinela; Bădău Ion; Bîlc Dalia; Boanchiş Georgiana Mariana;
Budea Remus Gheorghe; Cimil Cosmin Dănuţ; Cismaş Hanna Denisa; Costin
Claudiu Gheorghe; Cristea Daniel Paul; Crişan Oana Adelina; Diş Florina Camelia; Dogar Alin Iulian; Feier Ionela Letiţia; Groza Alexandru Florin; Handro
Romeo Darius Nelu; Herbei Sebastian Cristian; Jimon Ştefania Amalia; Marc
Dinu Raul; Marc Ioan Daian; Matcău Maria Lenuţa; Mătiuţă Andreea Mihaela;
Mellak Robert Arnold; Nistor Daniel Florin Marius; Popa Roxana Alina; Rad
Marius Florin; Sas Rebeca Daniela; Toma Gabriel Dumitru; Trif Daniel Andrei;
Tripa Claudia Doruţa; Vanci Larisa Mădălina; Vioreanu Ana Maria
Diriginte: Oarcea Viorica
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ÎNĂLȚAREA DOMNULUI. ZIUA EROILOR ȘI MARTIRILOR NEAMULUI
Joi, 24 mai, bisericile ortodoxe din întreaga lume sărbătoresc Înălţarea
Domnului, una dintre cele 12 mari sărbători împărăteşti.
Înălţarea Domnului este marcată în fiecare an la 40 de zile de la Învierea Domnului (Paşti).
În această zi, creştinii se salută spunându-şi “Hristos S-a Înălţat!” şi
răspunzând “Adevărat S-a Înălţat!”.
În Republica Moldova, oamenii se salută astfel timp de 10 zile, până
la Pogorârea Sfântului Duh.
La 50 de zile dupa Învierea Domnului şi la 10 zile după Înălţarea
Domnului, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh.
Înălţarea Domnului (Ispasul) marchează încheierea sărbătorilor pascale.
Ne amintim în această zi de încheierea activităţii pământeşti a Mântuitorului, de momentul în care, în prezenţa apostolilor Săi, Iisus Hristos s-a înălţat la cer de pe Muntele Măslinilor (Eleon).
Domnul s-a înălţat la ceruri ţinând mâinile întinse peste apostoli ca
o ultimă binecuvântare, iar un nor ce a venit l-a ascuns de ochii lor.
El le-a spus apostolilor: “Iată, Eu sunt cu voi până la sfârşitul veacurilor”. (Matei 28,20)
Dumnezeu-Cuvântul a părăsit pământul în slavă, aşa cum se va întoarce, spun sfinţii părinţi.
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Naşterea şi Înălţarea sunt cele două punţi care leagă creaţia de Creator, pământul cu cerul și împacă pe credincios cu Dumnezeu.
Potrivit Bisericii Ortodoxe, cele două evenimente alcătuiesc axa
creştinismului, calea de lumină pe care trebuie să o urmăm şi prin
care să mărturisim pe Hristos, ca Domnul şi Stăpânul lumii.
Ziua Eroilor Români, sărbătoare naţională
Pentru români, cea de-a 40-a zi de la Paşti mai are o semnificaţie: este
ziua în care sunt onoraţi Eroii şi Martirii Neamului.
În această zi, bisericile, mănăstirile şi catedralele ortodoxe din România şi din străinătate, inclusiv cele din Republica Moldova subordonate canonic Patriarhiei de la București, îi vor pomeni pe eroii români
din toate timpurile.
Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române precizează că la sărbătoarea
împărătească a Înălţării Domnului “sunt pomeniţi eroii, ostaşii şi
luptătorii români din toate timpurile şi din toate locurile, care s-au
jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre şi în închisori pentru apărarea
patriei şi a credinţei strămoşeşti, pentru întregirea neamului, libertatea şi demnitatea poporului roman”.
Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii
1999 şi 2001, sărbătoarea Înălţării Domnului a fost consacrată ca Zi a
Eroilor şi sărbătoare naţională bisericească.
Și în orașul nostru, eroii neamului au
fost comemorați într-un cadru solemn,
întreaga acțiune desfășurându-se la
monumentul eroilor din parc. Astfel, a
avut loc o slujbă religioasă în cinstea
memoriei martirilor neamului, după
care autoritățile locale au depus coroane de flori ca un omagiu adus sacrificiului suprem al celor ce și-au dat viața
pentru țara noastră. Primarul Feieș
Gheorghe a ținut și un scurt discurs
prin care a adus din nou în prim plan
necesitatea de a ne respecta eroii, de a
nu-i uita niciodată pe cei care prin sacrificiul lor au făcut ca noi astăzi, să trăim
liberi și în pace. La ceremonie au participat inclusiv elevi ai școlii, împreună
cu cadre didactice, elevii depunând și ei
flori în cinstea martirilor neamului.
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O administrație în slujba cetățeanului!

Domnul primar Feieș Gheorghe
Întotdeauna m-am preocupat ca administrația
orașulului să fie pusă în slujba cetățeanului,
fiindcă în realitate cei care reprezintă și conduc orașul sunt cetățenii. Voi sunteți cei care
reprezentați forța orașulului, eu nefăcând altceva decât să vă reprezint în actul de administrare al orașulului nostru. Niciodată nu am
uitat că sunt primar al orașulului datorită votului vostru. Și eu, înainte de toate, sunt cetățean
al orașulului Sebiș, la fel ca și voi toți. Și eu,
împreună cu familia mea trăim aici, și la fel
ca voi toți doresc să avem în oraș condiții de
viață cât mai bune. Prin toată activitatea mea
ca și primar am încercat să realizez tocmai
acest lucru: să îmbunătățesc condițiile de trai

din orașul nostru. Credeți-mă că am făcut totul
pentru acest obiectiv. Bineînțeles că aș fi dorit
să realizez mult mai mult, însă restricțiile financiare au făcut ca multe dintre obiective să
fie necesar a le prognoza pentru anii următori.
Este vorba de marile construcții ale clădirilor
reprezentative ale orașului, realizarea lor
necesitând programarea lucrărilor pe parcursul
a mai multor ani. Este vorba de modernizarea
continuă a infrastructurii, lucrările de asfaltare
necesitând la rândul lor prognozarea în etape,
pas cu pas a tuturor străzilor orașului și ale
localităților aferente. Este vorba de asemenea
de alte proiecte de anvergură care să ducă la
creșterea calității vieții cetățenilor orașului.
Acesta este și motivul pentru care doresc să fiu
primar: ca să continui proiectele de dezvoltare
ale orașulului pe care le am deja pe rol, multe
dintre ele fiind aprobate spre finanțare. Toate
proiectele avute în vedere pentru modernizarea orașulului au la bază părerile cetățenilor,
și sunt corelate în raport cu prioritățile de
dezvoltare ale orașulului. O altă precizare
pe care doresc să o fac este aceea că ori de
câte ori am analizat posibilitățile de investiții
în oraș, am avut în vedere toate localitățile

orașulului nostru: Sebiș, Prunișor, Donceni și
Sălăgeni. Nu am uitat niciodată că toate cele
patru localități formează orașul noastră. Eu
cred că toți ați putut constata că am încercat
o dezvoltare a orașulului ținând cont de toate
cele patru localități, și urmărind să realizez o
administrație corectă și onestă, care să vină în
sprijinul nevoilor cetățenilor. Pe baza acestor
idei doresc să continui administrarea orașului,
spre un oraș Sebiș tot mai bine pus la punct.
V-am prezentat aici câteva din ideile după care
m-am ghidat în administrarea orașulului, precum și modul în care doresc să fie administrat
orașul și în următorii ani. Dacă voi considerați
că merit încrederea voastră pentru a putea
continua o administrare corectă a orașulului,
atunci cu siguranță că veți fi alături de mine.
Doresc să continuăm împreună pentru dezvoltarea și pe viitor a orașulului Sebiș. Dacă
v-am greșit cumva cu ceva să mă iertați, căci
greșeala este omenească. Important este să
înveți din greșeli, să fii mai bun și să mergi
mai departe. Eu cred că v-am demonstrat că
pot face aceste lucruri.
Vă mulțumesc,
Al vostru primar, Feieș Gheorghe

Candidații principalelor partide politice la Consiliul Local
DIN PARTEA MC-L

DIN PARTEA USL

DIN PARTEA PP-DD

Numele / Profesia
1. FEIEȘ GHEORGHE P. - economist,
doctor în științe economice
2. DEMETRESCU RADU - jurist, inginer
3.GAVRILĂ CORNEL - economist
4. TOMA TEODOR - subinginer
5. BĂTRÂNA ADRIANA VIORICA - medic
6. ZBÎRCEA ISAI DORU - inginer
7. SÎRB CRISTIAN GHEORGHE - medic
8. ILCA GHEORGHE - inginer
9. CARPINE AUREL - maistru
10. STRAVA DANIEL - medic veterinar
11. ȘCHIOP IUSTIN - economist
12. DRONCA NICOLAE - economist
13. ȘODINCA PETRU - inginer
14. MARIȘ ADRIAN NICU - inginer
15. VEKAȘ RODICA MARIA - profesor
16. BOCIU IONEL - jurist
17. BORLEA RADU - economist
18. FEIEȘ CLAUDIU GHEORGHE
- economist, doctor în ștințe economice
19. IRIMIE MARIUS - profesor

Numele / Ocupația
1. VANCIU PAVEL - șomer
2. ȚOLEA GHEORGHE - expert tehnic
3. BARNA GHEORGHE - profesor
4. FLORUȚIU EUGENIA - casnică
5. OANCEA IOAN ADRIAN - fără ocupație
6. SCROFAN RADU SIMION - director
7. NICA RAUL DANIEL - administrator
8. DECIMAN LEONTIN - profesor
9. HELER DANIEL - fără ocupație
10. TOADER TRAIAN LUCIAN
- administrator
11. JURCA FLORIN NICOLAE
- asistent social
12. FEIER BENIAMIN - agent pază
13. COVACI LUCIAN - fără ocupație
14. MOT MIHAI - șofer
15. CIURAR RONEL - fără ocupație
16. PATKO IOSIF TIBERIU - fără ocupație
17. VANCI IOAN - șef tren

Numele / Ocupația
1. ȚIȚIRIGĂ ION - pensionar
2. COVACI AUREL - agent
3. DĂRĂBAN CĂLIN - director
4. SIRCA TRAIAN - pensionar
5. BURTĂ FLORIN - director
6. VICAR ROMAN - agricultor
7. BOGOȘ MIRABELA - casnică
8. STĂNILĂ MONICA - casnică
9. TABUIA MARIANA - pensionar
10. VICAR MARIA - șomer
11. BOGOȘ MIRCEA - șofer
12. COVACI IBOLJA - lucrător comercial
13. SIRCA MARIA - pensionar
14. COVACI LAZĂR - pensionar
15. DELIMAN EUGENIA - pensionar
16. ȚIȚIRIGĂ VALERIA - pensionar
17. SZEPLAKI TIBERIU - mecanic auto
18. BOGOȘ CORNELIA - casnică

CÂND ALEGEȚI
SĂ VĂ GÂNDIȚI
LA BINELE
ORAȘULUI!

DIN PARTEA PNG-CD
Numele / Ocupația
1. LUCEA NICOLAE - tapițer
2. URS EMILIAN - pensionar
3. ȘCHIOPU CIPRIAN - zugrav
4. ILICA VALENTIN - șomer
5. NICA IOAN - cojocar
6. CIOBAN FLORIN - muncitor construcții
7. BÎLC MARIA - operator
8. ILICA SERGIU - șofer
11. BINDEA DARIUS - șomer
12. BÎLC VIOREL - subinginer
13. POPA NICOLAE - șomer
14. UICEA ANA - pensionar
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DIN PARTEA PRM
Numele / Ocupația
1. GROZA GELU - fără ocupație
2. COFAN PAVEL - pensionar
3. GUTI SILVESTRU - pensionar
4. BUD TRAIAN - pensionar
5. BOGLEA VIRGIL - pensionar
6. BODEA NICOLAE - pensionar
7. BARANCI MARIA - brutar
8. HORGA LAURA - casnică
9. GROZA LUCIA - pensionar
10. BARANCI MARIAN - pensionar
11. COSMA FEMIA - pensionar
12. IENĂȘEL VIORICA - pensionar
13. VELICU GABRIELA - educatoare
14. MIHUȚ IOAN - pensionar
15. FARCAȘ NICOLAE - pensionar
16. PINTEA MACRINA - pensionar
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S-a renovat Căminul Cultural
de la Sălăjeni!

Primarul Feieș a sprijinit
continuu activitățile școlii

La Sălăjeni, Căminul Cultural a fost renovat! A fost reparat acoperișul, zugrăvit și tencuit complet în interior, instalația
electrică refăcută, s-au amenajat grupuri sanitare noi, iar în exterior a fos tretencuit și rezugrăvit, și a fost reparat și vopsit inclusiv gardul înconjurător. A fost schibată și vechea tâmplărie, fiind
montate uși și geamuri din termopan.

Ne-am gândit să aflăm părerile directorului școlii din Sebiș, domnul
Romulus Barbatei, precum și a doamnei director adjunct Gudiu Geta,
cu privire la colaborarea dintre instituțiile școlii și ale primăriei. Iată
părerile celor doi directori:
La nivelul școlii avem o colaborare foarte bună cu primarul
Feieș, care s-a implicat activ în
modernizarea școlii și sprijinirea
procesului de învățământ. Dacă
astăzi la Sebiș putem vorbi de o
școală modernă și de condiții de
școlarizare excepționale, aceasta
se datorează într-o măsură foarte mare primarului Feieș. Ne-a
sprijinit în permanență în toate
activitățile școlare și an de an a
avut o preocupare constantă pentru ca elevii școlii să dispună de
cele mai bune condiții de învățământ. Țin să-i mulțumesc pe această
cale primarului Feieș pentru că s-a implicat în modernizarea școlii
din Sebiș.
Director, Romulus Barbatei

Căminul Cultural de la Sălăjeni

S-a renovat Căminul Cultural
de la Donceni!

Lucări de renovare și reabilitare s-au executat și la Căminul Cultural din Donceni, unde, la fel ca la Sălăjeni, tâmplăria veche a
fost schimbată cu una nouă din termopan, s-au executat lucrări
capitale de reparații, de la zugrăvit, tencuit, izolat termic, reparat
acoperiș. Acum, Căminul Cultural de la Donceni poate fi folosit
pentru organizarea oricărui tip de eveniment.

Căminul Cultural de la Donceni

Orașul Sebiș are un mare avantaj
în faptul că atâția ani l-am avut la
conducerea administrației pe primarul Feieș. Școala din Sebiș nu
putea ajunge la nivelul la care este
astăzi dacă nu ar fi existat preocupare reală din partea administrației
locale pentru a se crea la Sebiș o
instituție de învățământ puternică,
și care să asigure cele mai bune
condiții pentru elevi. Meritul primarului Feieș pentru această realizare - o școlă modernă la Sebiș - nu poate fi tăgăduit de nimeni. De
asemenea țin să-i mulțumesc primarului Feieș pentru tot sprijinul
pe care ni l-a acordat și în desfășurarea activităților extrașcolare,
precum și a celor prevăzute în norma școlară. Mă bucură în mod
deosebit faptul că avem sprijin din partea primarului și pentru dezvoltarea activităților sportive ale școlii, cum ar fi cele privitoare la
echipa de handbal sau de oină. Pot spune că suntem o echipă unită
aici la Sebiș, în care instituțiile administrative colaborează foarte
bine între ele, și că există o preocupare unitară la nivelul întregului
oraș pentru a merge cu toții pe o linie bună de dezvoltare și progres. Primarul Feieș este cel care a trasat acest mod de gândire
și colaborare la nivelul instituțiilor orașului, punând în prim plan
necesitatea de a avea în Sebiș o școală performantă care să asigure
elevilor de la noi o bază solidă de cunoștințe, pentru ca aceștia să
reușeacă în viață. Colaborarea dintre instituțiile școlii și a primăriei
este excelentă.
Director adjunct, Geta Gudiu

La Casa de Cultură s-a început montarea tâmplăriei de termopan!
O altă lucrare importantă
pentru orașul nostru este cea
de construcție a Casei de
Cultură. Și această lucrare
merge în linie dreaptă, nu se
stă nicio clipă. Astfel, deja
schela tâmplăriei de termopan pentru placarea exteriorului clădirii a fost montată,
urmând a se aplica și geamurile pe exterior, astfel încât să
continue linia estetică a Palatului Administrativ.

S-a început montarea tâmplăriei PVC
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Toată lumea este alături de primarul Feieș și consilierii lui!
La Sebiș!
Casa de cultură a orașului s-a umplut în momentul în care
primarul Feieș și-a lansat oficial candidatura. Oamenii au
răspuns chemării lui, demonstrând încă o dată că opțiunea
orașului Sebiș este clară: Primarul Feieș și consilierii lui.
Aceasta este echipa care ne-a arătat tuturor că poate moderniza orașul, că poate asigura o administrație corectă, pusă în
slujba cetățeanului și pentru interesul orașului nostru.Căci ce
este mai frumos decât să vedem că avem o comunitate locală
unită în jurul primarului. Ce este mai frumos decât să vedem
că ne susținem primarul, pe acela care de-alungul timpului
ne-a arătat că luptă doar pentru orașul Sebiș. Și locuitorii
orașului Sebiș au demonstrat tuturor că îl susțin pe primarul
Feieș, că-i recunosc meritele pentru progresul orașului, și că
îl doresc în continuare ca reprezentant al lor. Toți cei veniți la
această lansare au putut vedea și cum arată interiorul Casei
de Cultură a orașului, această clădire urmând a fi finalizată după planul primarului Feieș - în toamna acestui an. Alătturi
de primarul Feieș și consilierii lui, au urcat pe scenă inclusiv Președintele Consiliului Județean Nicolae Ioțcu, Primarul
Municipiului Arad - Gheorghe Falcă, precum și cei care sunt
propuși ca și consilieri județeni pentru acest nou mandat din
partea MC-L, alianța politică din care face parte și primarul
nostru cu ai săi consilieri: MC-L.
S-a putut trage o singură concluzie: la Sebiș lumea este pentru
primarul Feieș și echipa lui!

Administrația orașului înseamnă Primar și Consiliu Local!
Pentru a putea avea finanțări pentru
proiectele de dezvoltare ale orașului
este important și să avem sprijinul
Consiliului Județean Arad. Cunosc
acest lucru din experiența de primar
al orașului Sebiș. Mă cunoașteți cu
toții și știți că am fost preocupat pentru a găsi oportunitățile și facilitățile
optime de a obține resurse financiare
suplimentare bugetului local, pentru
a putea demara realizarea unor
obiective importante în
oraș. Acesta este motivul
pentru care toți trebuie să
înțelegem cât de important este să avem sprijin
în Consiliul Județean
Arad. Un lucru, iarăși
extrem de important
pentru a putea demara proiecte de dezvoltare a orașului,
Primarul Feieș Gheorghe
SEBIȘ EXPRES

este ca între primar și Consiliul Local să existe unitate și înțelegere.
Doar așa proiectele primarului sunt aprobate în Consiliul Local, și modernizarea orașului poate continua. M-am preocupat, tot timpul, pentru
a promova consilieri locali responsabili și dedicați muncii în echipă,
spre interesul orașului nostru. Am nevoie de acești consilieri lângă
mine, pentru a fi sigur că voi avea sprijin în administrarea orașului, că
vom avea o echipă unită la primărie, și că investițiile în oraș vor continua. Am făcut toate aceste precizări, deoarece am fost întrebat de unii
cetățeni, ce consider eu că este bine pentru oraș. Aceast lucru consider
că este optim pentru orașul nostru: Primarul trebuie să aibă lângă el
consilierii propuși de el, precum și sprijinul Consiliului Județean. Mai
doresc să răspund și unei alte întrebări pusă de cetățeni: am fost întrebat
care sunt consilierii locali propuși de mine și sub ce siglă ne regăsim
eu și consilierii mei. Cu toții suntem prezenți sub sigla MC-L. Prin
aceste precizări, am dorit să-mi exprim punctul de vedere cu privire la
ce înseamnă administrarea optimă a orașului, precum și la întrebările
puse de cetățeni.
Vă doresc tuturor să aveți parte de prosperitate în casă și familie, și să
fim uniți cu toți, ca într-o familie a orașului Sebiș.
Primar Feieș Gheorghe
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Toată lumea este alături de primarul Feieș și consilierii lui!
La Sălăjeni!
La Sălăjeni am constatat iarăși un lucru pe care îl știam deja:
și locuitorii de aici sunt pentru primarul Feieș și echipa lui.
Nici nu se putea altfel având în vedere că în toată perioada
cât a administrat orașul, primarul Feieș a demonstrat un
lucru: pentru el orașul Sebiș înseamnă: Sălăjeni, Donceni,
Sebiș și Prunișor. Investițiile făcute la nivelul orașului au
fost de fiecare dată de așa manieră gândite astfel încât să
fie împărțite pe priorități, să vizeze nevoile cetățenilor și să
fie împărțite pe toate localitățile care formează orașul nostru. Așa se discută despre o administrație corectă și onestă,
aceasta este forma de administrație pe care primarul Feieș a
promovat-o de-alungul anilor. Cei din Sălăjeni au dorit să-i
fie alături primarului la inaugurarea finalizării lucrărilor de
renovare a Căminului Cultural din Sălăjeni, cea mai recentă
investiție făcută în această localitate, în perioada următoare
urmând a se începe și asfaltarea străzilor din Sălăjeni. Și
cu această ocazie, primarul Feieș le-a prezentat cetățenilor
consilierii săi de pe lista MC-L, astfel încât toată lumea să
știe că atât el cât și consilierii săi candidează pentru acest
mandat sub sigla MC-L.

La Donceni!
Și populația din Donceni îl susține pe primarul Feieș și pe
consilierii MC-L propuși de el. Căminul Cultural a fost
neîncăpător pentru cei veniți aici să participe la lansarea
candidaturii, în Donceni, a Primarului Feieș și a consilierilor
săi. Când ești un primar care ai pus umărul atâta vreme la
dezvoltarea orașului Sebiș, când ai dovedit că prin tot ceea
ce faci îți pasă de nevoile cetățenilor, nu ai cum să nu fii iubit de către cetățeni. Iar acest lucruse vede din faptul că toți
sunt alături de primarul nostru. Acum când a venit vremea
ca locuitorii orașului să vină să-l sprijine și să-l susțină pe
primarul Feieș, toată lumea s-a mobilizat în jurul primarului
nostru. Asta înseamnă o comunitate unită!
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S-a semnat protocolul pentru începerea de noi asfaltări!
V-am spus în numărul trecut al ziarului că vor începe mai multe
lucrări de asfaltare la nivelul întregului oraș. Pentru a vă arăta că noi
prezentăm doar informații corecte și reale, ne-am gândit să vă punem
în prim plan, protocolul semnat, care confirmă faptul că s-a predat
deja amplasamentele pentru a se putea începe asfaltarea unor străzi
ale orașului. În baza acestui protocol s-a convenit practic că lucrările
de asfaltare se vor face în baza Programului Național de Dezvoltare a
Infrastructurii, în acest sens fiind deja desemnată și o societate care a
câștigat licitația pentru începerea acestor lucrări.

Lucrările de amenajare a
trotuarelor continuă!
La nivelul orașului amenajarea
trotuarelor continuă stradă după
stradă.Facem această afirmație
din observațiile de pe teren, unde
am constatat că se muncește de
zor pentru amenajarea trotuarelor, iar pe unele porțiuni, inclusiv
a parcărilor. Așadar, vă anunțăm
să nu vă faceți griji, fiindcă aceste
lucrări de amenajare a trotuarelor
continuă, și cu siguranță vor ajunge
și în dreptul casei dumneavoastră.

Stradă cu stradă, sunt amenajate noi trotuare
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