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Interviu cu primarul Feieș Gheorghe

Fiind primul număr al ziarului nostru din acest an, vom încerca să facem o trecere în revistă a principalelor evenimente desfășurate pe raza orașului, în cursul anului trecut, realizând astfel o succintă retrospectivă a anului 2013, din punct
de vedere administrativ, cultural, sportiv, etc. a principalelor
evenimente care au avut loc în orașul nostru.

Amenajare de noi trotuare

Și pe parcursul anului trecut s-a continuat programul de modernizare a orașului prin amenajarea de noi trotuare, atât în
Sebiș, cât și în Prunișor. În acest sens, construcția noilor trotuare s-a realizat după modelul deja existent în oraș, respectiv
prin pavare.

Primar
Feieș Gheorghe
- Privind în urmă, cum vedeți
acum, la început de 2014, activitatea
desfășurată în cursul anului trecut
din punct de vedere administrativ?
- Anul care a trecut a reprezentat
pentru Sebiș unul în care am reușit
derularea unor proiecte de investiții
noi pentru oraș și în același timp
continuarea unora deja începute. A
fost un an în care situația bugetară
a orașului a fost una echilibrată, caracterizată prin faptul că ne-am descurcat prin forțe proprii, fără a primi
ajutor financiar substanțial din alte
părți. Ca de fiecare dată, am reușit
gestionarea bugetului local luând în
calcul dezvoltarea unor proiecte concrete, realizând anumite obiective
care au fost considerate necesare și
importante pentru cetățeni. Consider
că este important a accentua faptul că
ne-am organizat de așa manieră încât
prin resursele proprii, să reușim dezvoltarea și implementarea proiectelor
realizate.
Mulțumesc pe această cale tuturor
cetățenilor de bună credință, care șiau plătit la timp taxele și impozitele
locale, deoarece astfel am avut resurse financiare la nivelul bugetului local
pentru a duce la îndeplinire ceea ce
ne-am propus anul trecut.
De asemenea doresc să mulțumesc
aparatului administrativ al primăriei,
precum și Consiliului Local, cu care
am avut o colaborare foarte bună,
ajutându-mă în demersurile mele de
rezolvare a problemelor cu care ne-

am confruntat anul trecut pe plan administrativ.
Astfel, ca o concluzie cu privire la
anul 2013, pot afirma că s-au implementat în oraș proiecte importante,
care au acoperit o paletă largă a principalelor activități de interes pentru
oraș: învățământ, cultură, sport, infrastructură, sănătate, etc.
Anul 2013 a fost unul în care s-au
făcut investiții importante mai ales
în sectorul asigurării actului medical,
respectiv în modernizarea spitalului ,
prin achiziționarea de aparatură modernă.
Ne spuneți că ați avut alături consilieri locali implicați. Chiar se întâmplă acest lucru? Pentru că avem
exemplul altor orașe, unde lupta politică nu se mai termină.
Din fericire și spre binele comunității
noastre, am alături de mine consilieri
locali responsbili, pe care-i interesează binele Sebișului. Așa cum eu,
primarul, am lăsat culoarea politică
la ușa Primăriei, așa și majoritatea
consilierilor au înțeles că au fost aleși
pentru a construi și nu a distruge și
le mulțumesc pentru asta.
Nu sunt doar primarul celor care
m-au votat, ci sunt reprezentantul tuturor. La fel și pe domniile lor,
cetățenii i-au votat să facă lucruri
bune pentru comunitate și de aceea
este normal și firesc să aprobe și să fie
de acord cu planurile de dezvoltare a
orașului pe care le am în vedere.
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Investiții la Casa de Cultură

Lucrarea de construcție a Casei de Cultură din Sebiș a continuat și pe parcursul anului 2013, prin lucrările de montare a
tâmplăriei termopan, lucrările de tencuire exterioară, trecânduse inclusic la lucrări de amenajare a interiorului edificiului. De
asemenea, a fost achiziționat și întregul sistem de sonorizare.

Pavarea străzii Crinului

O altă lucrare de modernizare
a infrastructurii orașului, derulată în anul precedent a fost cea
de pavare a străzii Crinului. S-a
rezolvat astfel problema amenajării acestei străzi din Sebiș,
spre beneficiul cetățenilor care
locuiesc în zona respectivă.
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Retrospectiva anului 2013
15 ani de învățământ universitar la Sebiș

Anul 2013 a fost anul în care învățământul universitar din Sebiș a aniversat 15 ani de la înființare. Acest moment important pentru evoluția
pozitivă, din trecutul, prezentul, dar și viitorul Sebișului, a fost marcat
printr-un simpozion organizat în sala mare a hotelului, simpozion la care
pe lângă oficialitățile județului, au fost prezenți și cadrele de conducere a
Universității de Vest „Vasile Goldiș”, precum și o serie de personalități,
profesori, lectori, academicieni de prestigiu. Un eveniment de anvergură
desfășurat în orașul nostru!
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Un an plin de evenimente pentru Sebiș

Festivalul de Muzică

Evenimentul
cu
impact
național care este deja brandul
Sebișului, respectiv Festivalul
de Muzică, a fost organizat și
anul trecut la cel mai înalt nivel.
Trei zile în care folclorul, mu-

zica ușoară, distracția și buna
dispoziție au răsunat în centrul
orașului.
Fiecare ediție a festivalului
scrie o filă de istorie din viața
comunității sebișene.

Întărirea relațiilor de colaborare cu parteneri externi

Pe tot parcursul anului precedent, primarul Feieș a derulat o serie de
acțiuni cu scopul menținerii și întăririi colaborărilor dintre Sebiș și partenerii externi, scopul fiind de a promova imaginea Sebișului, precum și interesul orașului nostru în vederea atragerii de investiții noi pentru crearea
de locuri de muncă. Un exemplu în acest sens îl reprezintă consolidarea
relațiilor de înfrățire dintre Sebiș și orașul Elek din Ungaria, relații care
se pot concretiza în acest an cu investiții pentru Sebiș.

Parcurs de excepție pentru echipele de
fotbal ale orașului

Sebiș Enduro Chalenge

Nu putem să vorbim despre retrospectiva anului 2013 fără a aminti despre parcursul deosebit pe care l-au avut echipele de fotbal reprezentative Un alt eveniment de marcă al
ale orașului. Atât prima reprezentativă, cât și Național Sebiș II au înche- anului 2013 a fost reprezentat
iat anul 2013 ca lideri incontestabili în clasamentul ligilor în care evolu- de concursul de motociclete și
ează, rezultate merituorii, care ne dau speranțe pentru acest an. Obieciv ATV-uri denumit Sebiș Enduro
principal 2014: promovarea cu Național Sebiș I în liga secundă!

Înființarea ansamblului folcloric al orașului

Tot în cursul anului trecut, a luat ființă în cadrul liceului și ansamblul folcloric al orașului. Un ansamblu pe care l-am văzut evoluând prima dată la
Festivalul de Muzică.
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Chalenge. A constituit un nou
prilej de promovare a Sebișului,
un nou prilej de a ne face
cunoscuți publicului larg.

SEBIȘ EXPRES

Național Sebiș
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Pregătește intens începerea returului

Național Sebiș, liderul seriei a V-a din liga III, a
început intens acest an. Noi transferuri, cantonamente dificile și bineînțeles o salbă de meciuri
amicale în vederea închegării relațiilor de joc și
integrării în echipă a noilor achiziții.
Cam așa arată calendarul alb-albaștrilor în
pregătirea începerii meciurilor oficiale. Cum
obiectivul este promovarea, toți ochii sunt
ațintiți asupra echipei noastre, adversarii în special dorindu-ne doar pași greșiți.
Primul meci amical al echipei, din această stagiune, s-a desfășurat pe terenul din Sebiș în compania divizionarei secunde FC Bihor Oradea.
Partida s-a jucat miercuri 5 februarie, iubitorii
sportului rege din oraș fiind prezenți la stadion
pentru prima întâlnire cu favoriții din acest an.
Meciul a fost unul disputat, încheiat cu scorul
de 1-0 pentru Național Sebiș și a făcut parte din
paleta de meciuri de pregătire prevăzute înainte
de debutul sezonului oficial.

Momente din istoria Prunișorului!

S pic u iri din mo no gra f ia s c r is ă d e î nv. Va s i l e B ră i l o i u
STAREA ECONOMICĂ
A LOCUITORILOR
PÂNĂ ÎN 1920

După înfiinţarea cărţii funduare,
în 1855, erau în Chertis 6 gospodării care posedau peste 15 holde
cadastrale de pământ, 85 gospodării de sfârtăieri cu câte 8 holde
şi numai 11 gospodării de jeleri
care aveau numai casă şi grădină.
Numai după câţiva ani, situaţia
materială a locuitorilor s-a diferenţiat foarte mult. Grădinile şi
loturile de pământ au fost împărţite între fraţi, prin moştenire. Altele au fost vândute în totalitate
sau parţial. După anul 1900, diferentele între gospodării au devenit din ce în ce mai mari.
La 12 iulie 1912, cu ocazia stabilirii taxei de cult, comitetul parohial a hotărât ca aceasta să se
plătească proporţional cu averea
ce poseda fiecare locuitor. Pentru
aceasta a stabilit următoarele grupe de gospodării:
- geleri, care nu au casă, fără numai puţin pământ;
- geleri, care au casă si grădină;
- locuitori cu casă, grădină şi
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până la 3 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
până la 4 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
până la 7 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
până ia 8 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
până la 12 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
până la 20 iugăre de pământ;
- locuitori cu casă, grădină şi
peste 20 iugăre de pământ
In anul 1855 erau trei categorii
de gospodării, iar In anul 1912
ajunseseră la 9. La început au fost
105 case, iar în 1913 erau 172*
După 53 ani, numărul caselor a
crescut cu 67, Aceasta Înseamnă că în acest interval de timp,
mai mult de jumătate din numărul grădinilor au fost împărţite în
câte două-trei părţi.
încă pe la anu 1 188$, unii locuitori au început să se împrumute
cu bani de la diferite institute de
credit sau de la particulari. Dobânzile pentru banii împrumutaţi
erau foarte mari. Pentru asigurarea capitalurilor împrumutate, băncile pretindeau întabularea
acestor sume asupra proprietăţilor din cartea funduară a datorni-

cilor. Dacă datornicul nu putea să
achite sumele datorate la timpul
stabilit, se vindea averea la licitaţie publică. între anii 1889-1917,
pe averea de la nr. 56 se făcuseră 18 întabulări. La nr. 62 erau 14
în tabulari numai între anii 19121915, iar la nr. 52 se înscriseseră
38 întabulări între anii 1903-1920,
La nr. 17, Banca Crisana întabulase 4400 coroane în anul 1911
si 480 coroane dobânzi In anul
1913, banca a cumpărat această
avere. La nr. 14, Banca Crisana a
intabulat 1500 coroane în 1910 şi
Cooperativa Sebiş, 4800 coroane
în 1911. Lista s-ar putea continua
cu cel puţin trei sferturi din numărul gospodăriilor.
Din cauza impozitelor şi a datoriilor făcute la diferite bănci, locuitorii din Chertis ajunseseră într-o
situaţie economică foarte slabă, în
ajunul primului război mondial.
La 15 februarie 1913, comitetul parohial nota: „dintre locuitorii comunii, mai mult de jumătate aşa au sărăcit de întreagă averea
lor e pusă la licitaţiune” Peste o
lună de zile, adică ăta 15 martie
1913, adaugă: „Parohia noastră e
aşa de săracă, că jumătate din locuitori a trebuit să ta bfita pribe-

giei din cauza sărăciei, iar jumătate din cei rămaşi tnci sunt numai
de azi pe mîine.”
În această perioadă, 1912-1913,
unii locuitori au plecat să caute locuri de muncă în alte partiv
Hada Mlriuţă, soţia lui Nicolae,
Hada Milente, Hada Pavel, Hada
Mărioara si Parasctuvâţ Popa
loan* Popa Mihai, Filip Solomonau plecat în America. După Unire, in 1920* au revenit ta ţară şi în
comună, întemeindu-şi gospodării fruntaşe. Hada Măriută si Filip
Solomon au revenit mai înainte.
Cele arătate mai sus sunt edificatoare în ceea ce privește starea materioală a locuitorilor până în 1914.
Au început mobilizările. Apoi primul război mondial la care au participat toți băieții apți pentru front.
Timp de patru ani, muncile câmpului și alte îndatoriri leau îndeplinit femeile, bătrânii și
copiii. Au fost rechiziționați caii
și căruțele. Ba mai mult, în anul
1915, li s-au luat și clopotele de la
biserică, pentru armată.
În această stare se aflau locuitorii din Cheriș la 1 decembrie
1918, când, la Alba Iulia s-a hotărât „unirea cu patria mamă, România”.
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Reabilitare - asfaltare străzi

S-a reușit asfaltarea străzii centrale dintre edificiul Primăriei
și Muzeu, lucrare necesară datorită eroziunii acestei străzi. De
asemenea s-au pregătit pentru asfaltare zece străzi din Sebiș,
care în cursul anului acesta vor fi asfaltate efectiv.

Interviu cu primarul Feieș Gheorghe
>>> pag. 1 - Enumerați-ne câte-

va din realizările anului precedent pe
ansamblul orașului.
- Voi face aici referire la câteva lucrări
importante derulate anul trecut, fără a
mai trece în revistă activitățile curente
pe care le desfășurăm lună de lună, respectiv asigurarea resurselor financiare pentru școli și grădinițe, asigurarea
mentenanței iluminatului public, realizarea curățeniei în oraș, preocuparea
menținerii în bună stare a spațiilor
verzi, etc. Așadar, mă voi referi doar
la activitățile administrative finalizate
prin realizarea sau continuarea unor
obiective concrete, de interes pentru
comunitatea noastră locală.
Și anul trecut s-au derulat investiții în
infrastructura orașului, respectiv s-au
executat lucrări de pietruire a drumurilor, fiind pietruite mai multe străzi
din localitățile aparținătoare.
Dn punct de vedere al modernizării
infrastructurii, s-au realizat lucrări de
pregătire a mai multor străzi din Sebiș
pentru asfaltare, urmând ca în cursul
acestui an să se și realizeze asfaltarea
străzilor respective.
Tot anul trecut, a fost pavată strada Crinului, iar în Prunișor s-au
desfășurat lucrări de pavare a trotuarelor.
S-a continuat modernizarea iluminatul
public al orașului, mai multe lămpi fiind
înlocuite cu unele noi, economice.
Învățământul a constituit și el o
prioritate, fapt pentru care școlile
și grădinițele au fost sprijnite în
permanență pe toată perioada anului precedent. La liceu s-a construit și
noul teren sintetic de sport, astfel încât
elevii au acum un teren modern pentru desfășurarea orelor de Educație
Fizică și Sport.
Din punct de vedere cultural s-a reușit
organizarea unor evenimente deosebite
în oraș, cum ar fi „Festivalul de Muzică”
sau „Sebiș Enduro Chalenge”.
Tot anul trecut s-a acordat o atenție
deosebită aigurării curățeniei în oraș,
precum și amenajării spațiilor verzi.
Vorbind de retrospectiva anului
2013, trebuie menționate și eforturile depuse pentru atragerea de noi
investiții private în oraș, investiții care
crează noi locuri de muncă pentru
cetățeni și aduc venituri suplimentare
bugetului local. Exemplul concret este
cel de la parcul fotovoltaic, anul trecut finalizându-se prima secțiune din
această investiție.
A fost un an bun și din punct de
vedere sportiv pentru oraș, ambele
echipe reprezentative ocupând primul
loc al clasamentului în ligile în care
evoluează.
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Tot cu privire la acest domeniu de
activitate - sportul - s-au continuat lucrările de modernizare a bazei
sportive prin începerea lucrărilor la
construirea tribunei a II-a, refacerea
gazonului, montarea copertinei de la
tribuna I.
S-a renovat și sala de sport a orașului,
prin executarea de lucrări de tencuire
și zugrăvire exterioară.
O altă lucrare importantă începută
anul precedent este cea de la centura
orașului, proiect din cadrul căruia
face parte și construirea unui nou pod
peste Valea Dezna, pilonii fiind deja
ridicați.
Nici lucrările de la Casa de Cultură
a orașului nu s-au oprit. S-au derulat lună de lună, făcându-se pași
importanți spre finalizarea edificiului.
Anul 2013 a fost un an important și
pentru învățământul universitar din
oraș, Facultatea din Sebiș aniversând
anul trecut 15 ani de la momentul
înființării.
Aș mai putea enumera și alte acțiuni
în care ne-am implicat activ în 2013,
consider însă că ceea ce am prezentat
anterior sunt obiective importante realizate în anul 2013, care certifică faptul că la nivelul Sebișului, programul
de modernizare a continuat în anul
precedent și cu siguranță va continua
și în acest an 2014.
Așadar sunteți mulțumit de bilanțul
orașului, la sfărșit de an?
Niciodată nu sunt mulțumit în totalitate. Aș fi vrut să terminăm Casa
de Cultură de multă vreme, la fel și
lucările la Baza Sportivă sau asfaltarea
tuturor străzilor din Donceni, Sălăjeni,
precum și cele rămase din Sebiș. Din
păcate, resursele financiare nu ne-au
permis și nici nu ne permit să putem
face toate aceste lucrări dintr-o dată și
în ritmul pe care mi l-aș dori. Este motivul pentru care singura soluție este să
continuăm an de an, până când vom
vedea finalizate toate marile investiții
pe care le am în vedere pentru Sebiș.
Doar în acest mod putem duce la
capăt ceea ce ne-am propus. La fel a
fost și cu modernizarea centrului civic
al Sebișului, precum și cu construirea
edificiului Primăriei.
Au fost investiții mari care s-au finalizat pe parcursul mai multor ani.
Aici doresc să mulțumesc tuturor
cetățenilor care au avut încredere în
mine și mi-au acordat votul lor pentru a continua tot ceea ce am început.
Altfel nici nu se puteau finaliza toate
aceste lucrări, căci ele s-au întins pe
parcursul mai multor mandate.

S-a amenajat terenul sintetic de
sport de la liceu

Asigurarea unor condiții optime de învățământ la liceu, precum și modernizarea acestuia a reprezentat una din preocupările
administrației locale. Un exemplu în acest sens este amenajarea terenului sintetic de sport din curtea liceului, în prezent elevii având prin această realizare, condiții optime de desfășurare
a orelor de sport.

Investiții la baza sportivă

S-au făcut pași importanți spre finalizarea bazei sportive a
Sebișului. S-a montat copertina de la tribuna I, s-a refăcut gazonul, s-au continuat lucrările de modernizare a interiorului clădirii și s-a început construcția tribunei a II-a.

>>> pag. 5

SEBIȘ EXPRES

CMYK

Retrospectiva anului 2013,
obiective pentru 2014

SEBIȘ EXPRES

S-a început construirea noului pod
peste Valea Dezna

Unul dintre obiectivele principale pentru dezvoltarea orașului
este reprezentat de construirea centurii ocolitoare, investiție
deosebit de importantă și pentru dezvoltarea unui nou cartier
și a unei noi zone industriale. În cadrul acestui proiect se numără și construcția noului pod de peste Valea Dezna, în cursul
importante la spital, unde vom finalanului precedent fiind construiți pilonii de susținere.
iza secția de radiolgie și vom investi
în secția ambulatoriu boli cronice.
Cu privire la această ultimă investiție,
făcând parte din Consiliul de Strategie Regiunea 5 Vest, unde reprezint
orașele județului Arad, am reușit
obținerea sprijinului pentru aducerea
în Sebiș în acest an a 16 miliarde lei
vechi, sumă destinată secției de ambulatoriu boli cronice a spitalului.
De asemenea, tot pentru completarea bugetului orașului, am inițiat
și proiecte pe fonduri europene, în
În anul 2013 s-a pus un accent major pe modernizarea spitaacet sens urmând ca în anul curent
lului. Un exemplu concret este achiziționarea și montarea de
să realizăm din bani europeni piaparate performante, la standarde europene, destinate noului
etruirea drumului din spatele fabricii
laborator de analize a spitalului. Astfel, laboratorul a fost dotat
de mobilă, până la abator, precum și
cu analizator de biochimie umedă, analizator de biochimie usamenajarea drumurilor agricole.
cată, analizator hematologie, analizator urină, distilator, incuUn obiectiv al acestui an este și renbator, etună, frigider, hotă micrologică, microscop binocular și
ovarea completă a muzeului orașului
sterilizator. De asemenea s-au executat și lucrări de renovare a
(Casa Werthein), clădire istorică, ce
interiorului clădirii.
aniversează în acest an, 200 de ani de
la construire.
Pe lista de obiective se regăsește și
demararea licitației de amenajare a
ateliereor pentru școală, care vor fi pe
trei nivele, precum și pentru construirea grădiniței cu program prelungit
P+1.
Analizor urină
Analizor biochimie umedă
V-am prezentat doar câteva din obiectivele avute în vedere pentru acest
an, cu siguranță că vor fi mult mai
multe, despre care însă vom putea
vorbi efectiv în momentul realizării
acestora. Sebișenii trebuie însă să
știe că vom continua administrarea
Masă de lucru inox
Microscop binocular
orașului la fel ca și până acum, în folosul cetățenilor, având în vedere realizarea de invetiții atât în Sebiș, cât și
în satele aparținătoare, tot ceea ce facem fiind transparent, pentru ca toată
lumea să cunoască și să fie informată
corect despre modul de administrare
a orașului. Orașul Sebiș trebuie să
Analizor biochimie uscată
Incubator
meargă mai departe în direcția bună,
care înseamnă dezvoltare continuă și
durabilă!
- Care este mesajul dumneavoastră
pentru cetățeni în acest început de
an 2014?
- În primul rând le mulțumesc că au
arătat că sunt alături de mine și că au
Distilator
încredere în modul în care administrez orașul. Le urez tuturor cetățenilor
multă sănătate și un an prosper pe
O altă investiție imtoate planurile. Să sperăm că toată
portantă pentru spitalul
lumea va avea un an mai bun decât
orășenesc a fost cea de doprecedentul și că în Sebiș ne vom
tare a secției de radiologie
bucura cu toții de realizarea cât mai
cu aparatură modernă,
multor obiective, iar când vorbesc
obținută printr-o strânsă
despre orașul nostru - Sebiș - am în
colaborare cu partenerii
vedere de fiecare dată atât Sebișul cât
din Marea Britanie.
și satele Prunișor, Donceni, Sălăjeni.

Interviu cu primarul Feieș Gheorghe

Primar
Feieș Gheorghe
>>> pag. 4 Sunt și probleme

pe care ați dori să le
semnalizați cu privire la anul 2013?
Probleme au existat și vor exista dintotdeauna. Există totuși și o problemă
cu care ne confruntăm constant, care
a existat și pe parcursul anului trecut, respectiv faptul că se colectează
greoi taxele și impozitele locale
precum și taxa pentru salubritate.
Cetățenii trebuie să înțeleagă că și
această taxă este obligatorie, impusă
în momentul aderării României la
U.E., deci toată lumea, fără excepție
trebuie să plătească această taxă. Cât
privește taxele și impozitele locale,
dacă aveam încasările la zi, puteam
face mult mai multe investiții în oraș.
De asemenea, am fi avut și bani mai
mulți la buget pe care ni i-ar fi alocat
Finanțele Publice, care alocă fiecărei
comunități locale o anumită sumă de
bani în funcție de gradul de colectare
a taxelor și impozitelor locale.
Ca atare, mărimea investițiilor pe
care le putem face în oraș depinde în
mare parte de modul responsabil în
care privesc cetățenii plata obligațiilor
fiscale. Eu, ca primar, relizez investiții
in funcție de bugetul pe care-l am la
dispoziție.
- Care credeți că sunt perspectivele
pentru acest an?
Sper din inimă să avem un an mult
mai bun, însă acest lucru depinde
de resursele financiare de care dispunem. Am în vedere realizarea
anumitor investiții în Sebiș și satele
aparținătoare, investiții care presupun continuarea lucărilor de amenajare de noi trotuare, continuarea
lucrărilor la Casa de Cultură, precum
și realizarea asfaltării a zece străzi din
Sebiș.
Tot în acest an vreau să finalizăm
construcția noului pod de pe Valea
Dezna, modernizarea sălii de sport
de la liceu, precum și finalizarea
lucrărilor la baza sportivă a orașului.
Am prevăzut de asemenea investiții
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Dotarea cu aparatură a
laboratorului spitalului

Dotarea secției de radiologie
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Revelionul pensionarilor Primul eveniment din 2014
Clubul Orasenesc al Pensionarilor
din Sebis a organizat cea de-a IV-a
editie a Revelionului Pensionarilor
. Petrecerea a avut loc in restaurantul Hotelului Sebis, vineri, 17
ianuarie , de la orele 19 p.m cu un
meniu de sarbatoare: saratele, alune, aperitiv, fripturi de pui si porc,
garnitura de cartofi natur, salata
de varza , cafea, apa minerala, apa
plata, sucuri diverse, bere, vin alb ,
rosu si sampanie la miezul noptii.
Atmosfera fost intretinuta de formatia lui Danut Iuga, unul din cei
mai cunoscuti interpreti de muzica
populara din judetul nostru, din
formatia caruia face parte Dorel
Duda-acordeon, Adi Craciunescusaxofon, Stepan Marinica-orga
electronica si Danut Iuga -solist
vocal.Acestia au incantat sufletele
celor prezenti cu muzica de calitate, atat muzica populara, cat si de
petrecere si de de dans.

Din pacate, la acest eveniment nu
au putut participa , din cauze obiective, nici primarul orasului Sebis,
dl. Ghe. Feies, si nici dl. Costica
Corodescu, presedintele Ligii Judetene a Pensionarilor Arad.
Rodica Vekas, presedintele Clubului Orasenesc al Pensionarilor
din Sebis, dupa cuvantul de bun
venit adresat tuturor pensionarilor
si simpatizantilor prezenti, a trecut in revista toate actiunile clubului in anul 2013-excursii in tara
si strainatate, pelerinaje, intruniri,
sarbatoriri ale zilelor de nastere
sau onomastici, le-a urat pensionarilor viata lunga si fericita alaturi
de familiile lor in noul an.
Pensionarii s-au simtit bine , au
dansat, au cantat si s-au bucurat de
prilejul de a fi impreuna pana spre
dimineata.
Vekas Rodica-Maria, presedinte
Asociatia Pensionarilor Sebis

Vorbe din bătrâni - Februarie

Zodia peștilor (8 febr. - 9 mart.)

Zăpada în Faur întărește semănăturile. Faur urât și Maiu frumos e an mănos, dacă
nu-i înghețul prea mare. Apele curgătoare calde vestesc ger. Dacă ziua 16 (Pamfilie)
va fi cu soare, va urma încă iarnă în putere. Viforele ce nu vin în Faur se răzbună la
Paști. Negura din Apus, arată ger. La Dragobete (cap de primăvară), iese ursul din
Bârlog și de-și va vedea umbra (adecă de va fi soare) intră iarăși în culcuș, că va mai
fi ger. Ciobanii mai bucuros văd lupul decât soarele.

Femeile născute în această zodie sunt frumoase, chibzuite la toate, vor fi bune soții și mame.
Bărbații dimpotrivă, sunt firi schimbătoare, umblă după
năluci, prind repede să se înflăcăreze pentru ce e bine și
frumos. Averea nu se prea ține de ei, în schimb sunt darnici și înclinați spre facere de bine.
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Evaluările naționale vor avea loc în
două sesiuni, în perioada 6-29 mai

Evaluările naţionale la finalul claselor a IIa, a IV-a şi a VIl-a vor avea loc în două sesiuni, în intervalul 6 - 29 mai, informează un
comunicat de presă al Ministerului Educaţiei
Naţionale. MEN a publicat pe site-ul www.
edu.ro calendarul şi metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale
(EN-2014) la clasele a Il-a, a IV-a şi a VI-a în
anul şcolar 2013-2014.
În anul şcolar în curs, aceste evaluări se
vor desfăşura în două sesiuni, în perioada
6-29 mai, după cum urmează: prima sesiune
în perioada 6-15 mai, iar a doua sesiune în
perioada 20 - 29 mai.
Prima sesiune de evaluări va avea următorul
calendar: clasa a II-a (6 mai - Limba română
- scris şi citit, 7 mai - Limba maternă - scris
şi citit, 8 mai - Matematică), clasa a IV-a (13
mai - Limba română -Limba maternă, 14
mai - Matematică), clasa a Vl-a (14 mai Limbă şi comunicare, 15 mai - Matematică
şi științe).
SEsiunea a doua de evaluări este destinată
elevilor care au absentat din motive întemeiate la prima sesiune. Sesiunea a doua va avea
următorul calendar: clasa a II-a (20 mai Limba română - scris şi citit, 21 mai - Limba
maternă - scris şi citit, 22 mai - Matematică),
clasa a VIl-a (27 mai - Limbă şi comunicare,
28 mai - Matematică şi ştiinţe), clasa a IV- a
(28 mai - Limba română - Limba maternă,
29 mai - Matematică).
“Testele pentru EN-2014 sunt elaborate de
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, fiind formulate clar, precis şi în strictă
concordanţă cu programele şcolare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu,
astfel încât să permită administrarea în câte
două secvenţe de evaluare. Pentru clasa a
IV-a, testele vor avea un fonnat asemănător
cu cel al evaluărilor internaţionale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani. Nivelul de dificultate al testelor va fi mediu”,
precizează MEN.
Rezultatele obţinute la EN-2014 nu se
înregistrează în catalogul clasei şi vor fi
valorificate la nivelul unităţii de învăţământ
prin elaborarea planurilor individualizate
de învăţare, consemnarea în portofoliul
educaţional al elevului, respectiv informarea
părinţilor/reprezentanţilor legali ai elevului
asupra stadiului formării şi dezvoltării competenţelor evaluate.
S-e subliniază și că responsabilitatea
administrării la clasă a evaluărilor naţionale
aparţine administratorului de test, care poate
fi învăţătorul/institutorul/profesorul de la
clasă. “Pe toată durata evaluării, administratorul de test este asistat de un al doilea cadru didactic, care nu are ore la acea
clasă, desemnat de preşedintele comisiei de
organizare şi de administrare a EN-2014
din unitatea de învăţământ. Cadrele didactice evaluatoare sunt selectate de la alte
unităţi şcolare decât cele din care provin
elevii ale căror teste sunt evaluate. Fiecare
test este evaluat de către două cadre didactice, pentru fiecare disciplină în parte, pe
baza Caietului cadrului didactic. Baremele
de evaluare, precum şi alte informaţii referitoare la evaluare sunt cuprinse în Caietul
cadrului didactic. Evaluarea fiecărui test se
face cu respectarea strictă a baremului şi a
precizărilor din Caietul cadrului didactic”.
SEBIȘ EXPRES

Mare atenție!
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de 31 martie. Dacă vor face aceste
plăți până la data menționată mai sus
vor beneficia de o reducere cu până
Recomandăm cetățenilor să-și plătească la10% a valorilor impozitelor pe
taxele și impozitele locale până în data clădiri și terenuri.

Înscrierea proprietăților în Registrul Agricol - obligatorie!

Înscrierea proprietăților în registrul agricol este obligatorie pentru toată lumea. În baza acestor
înregistrări se identifică limitele de proprietate a tuturor și totodată se calculează și corelația cu
taxele și impozitele aferente.
Mare atenție: în acest an se va verifica corelarea între ceea ce declară fiecare în registrul agricol și nivelurile impozabile pentru fiecare cetățean! Pentru cei în cazul cărora se vor constata
diferențe se vor aplica amenzi, în conformitate cu hotărârile guvernului.
REGISTRUL AGRICOL constituie documentul oficial de evidenta primara,unitara,in care
se inscriu date privind componenta gospodariilor,terenurile detinute pe categorii,modul de utilizare a suprafetei agricole,suprafata arabila cultivata cu principalele culturi,suprafetele amenajate pentru irigat,numarul pomilor, efecvtivele de animale,utilajele si instalatiile agricole, mijloacele de transport, constructiile gospodaresti.
REGISTRUL AGRICOL avand caracterul unui document oficial constituie o sursa de date
pentru infaptuirea pe plan local a unor politici ale administratiei publice centrale:politica fiscala,
agrara, protectiei sociale, edilitara, sanitara, scolara.
Totodata constituie baza de date pentru satisfacerea unor solicitari ale cetatenilor:eliberarea
documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor in vederea vanzarii in targuri
si oboare,privind calitatea de producator agricol in vederea vanzarii produselor la piata,privind
starea materiala pentru situatii de protectie sociala(somaj,ajutor social,etc.)etc;
REGISTRUL AGRICOL este o sursa administrativa de date pentru sistemul informational
statistic(statistica curenta,pregatirea si organizarea recensamintelor,organizarea unui sistem de
anchete prin sondaj etc.).
Inscrierea datelor in registrul agricol se face pe baza declaratiilor date,sub semnatura proprie a
capului de gospodarie sau a unui membru major al gospodariei.
TERMENELE la care se efectueaza declarea si inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:
a) 5 – 20 februarie,privind datele anuale privind terenul in proprietate,componenta
gospodariei,efectivele de animale existente in gospodarie/unitate cu personalitate juridica la inceputul anului,precum si modificarile intervenite in cursul semestrului II al anului precedent in
efectivele de bovine,porcine,ovine,caprine si cabaline pe care le detin(vanzari,cumparari,produsi
vii obtinuti,animale moarte sau sacrificate,alte intrari-iesiri),utilaje,instalatii agricole si mijloace de transport, constructii.
b) 15 – 31 mai pentru datele privind modul de utilizare a suprafetelor agricole,suprafata arabila
cultivata,numarul pomilor fructiferi.
c) 1 -15 iulie pentru datele privind evolutia efectivelor de animale in semestrul I al anului.
Persoanele fizice si juridice pot declara date pentru a fi inscrise in registrul agricol si in afara
acestor intervale de timp,in cazul in care au intervenit modificari deosebite in patrimoniul agricol.
Toti cetatenii trebuie să inteleagă importanta registrului agricol si de a–si declara proprietățile
in registrul agricol.
Declaratia va fi insotita de copii dupa actele de proprietate asupra terenurilor(titluri de proprietate si contracte de vanzare-cumparare).
Menționăm că acțiunea de inventariere a terenurilor, prevăzută prin Legea nr. 165/2013 s-a
prelungit cu încă șase luni, fapt pentru care inventarierea și identificarea cât mai exactă a
proprietăților este obligatorie a se realiza!

Atenție restanțieri!
La nivelul orașului există
o serie de persoane fizice și
juridice care au restanțe la
plata taxelor și impozitelor locale aferente anului trecut. Îi
atenționăm pe aceștia să vină
să-și achite restanțele deoarece, în caz contrar, în conformitate cu legislația în vigoare, vom fi nevoiți să luăm
măsurile legale pentru recuperarea debitelor.

S-a și început procedura de
executare silită pentru mai
mulți restanțieri la plata taxelor și impozitelor locale. În
acest sens au fost demarate
procedurile de somare la plată
a datoriilor, proprirea salariilor și conturilor, precum și
instituirea de sechestru asigurator pe case și terenuri. Sunt
procedurile obligatorii stabilite prin lege pe care trebuie să
le respectăm și să le punem în

!

aplicare pentru recuperarea restanțelor
la taxele și impozitele locale.
Atenționăm că la
toate aceste taxe
restante se aplică
penalități și dobânzi de întârziere, majorări care împreună
cu cheltuielile de executare
silită, vor fi suportate de către
restanțieri!
Primăria orașului Sebiș

În Atenția Cetățenilor!
În contextul în care în anul 2014 vor avea loc două scrutine electorale, cetățenii care au actele
de identitate cu termenul de valabilitate expirat sunt rugați să se prezinte la Serviciu Public
Comunitar Local pentru Evidența Populației Sebiș în vederea punerii în legalitate.
din activitatea de zi cu zi, pentru a preveni un
eventual incendiu. Atenție, nu lăsați haine la
Atenționăm toți cetățenii de pericolul pe care uscat în apropierea sobelor, nesupravegheate.
Există riscul ca acestea să ia foc.
îl reprezintă izbucnirea unor incendii datorită Atragem atenția și asupra importanței
neatenției. Luați în condiderare fiecare aspect curățirii hornurilor!

Atenție cetățeni!

Retrospectiva anului 2013
Asigurarea curățeniei orașului

O altă preocupare a administrației a fost în 2013 și asigurarea curățeniei
în oraș. Pe tot parcursul anului precedent au fost întreprinse activități de
curățenie a orașului, amenajarea spațiilor verzi, precum și plantarea de
flori și arbuști ornamentali. Totul pentru un Sebiș curat și estetic.

Finalizarea primei secțiuni a parcului fotovoltaic

În anul 2013 a fost finalizată și prima parte a parcului fotovoltaic dezvoltat ca și proiect de anvergură, între Sebiș și Prunișor. Finalizarea acestor
lucrări constituie unul din obiectivele pentru anul 2013, urmând ca în acest
an să se înceapă lucrările și la o altă secțiune a parcului fotovoltaic.
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Renovarea sălii de sport

S-au făcut lucrări importante de reparare a sălii de sport, mai
precis, a fost renovat exteriorul sălii, fiind executate lucrări de
tencuire și zugrăvire.

Sprijinirea învățământului

Asigurarea unui învățământ de calitate în Sebiș a fost și el
pe agenda administrației. Putem spune că la Sebiș instituțiile
de învățământ sunt sprijinite și în fiecare an sunt prevăzute
investiții pentru îmbunătățirea condițiilor de școlarizare.

Început de 2014 Noi lucrări la obiectivele orașului!

Anul acesta a debutat din nou în forță cu privire la derularea de investiții în modernizarea
orașului. Spunem în forță fiindcă primarul Feieș
ne-a obișnuit cu inițierea de noi lucrări pentru
oraș în fiecare lună, fără răgaz. Constatăm toate
acestea și la începutul acestui an, când deja
putem vorbi de o serie de lucrări realizate în oraș.
Astfel, s-au derulat lucrări de amenajare a unor
trotuare în Prăjești, mai precis în zona spitalului
și a școlii.
Tot la începutul acestui an, s-au deschis lucrări
de continuare a modernizării bazei sportive,
lucări care cuprind: amenajarea sălii de mese,
amenajarea bazinului de recuperare, amenajarea centrului medical și a saunei, amenajarea
spălătoriei interne, îmbunătățirea gazonului,
începerea lucrărilor de montare a nocturnei,
precum și pregătirea noului tunel de acces spre
terenul de fotbal. Sunt lucrări importante, după
finalizarea cărora amenajarea bazei sportive a
Sebișului se apropie de final.
Nu putem să vorbim decât cu mândrie despre
faptul că în Sebiș lucrările de modernizare nu
stagnează, ci dimpotrvă se desfășoară o activitate intensă de îmbunătățire a condițiilor oferite cetățenilor în oraș, prin sprijinirea tuturor
activităților importante ale vieții culturale, sportive, medicale, etc.
Avem așadar un început de an 2014 bun pentru
oraș, cu investiții în infrastructură, la spital și la
baza sportivă.
Putem concluziona că primarul Feieș face în
continuare ceea ce a demonstrat că știe foarte
bine: modernizează Sebișul pas cu pas, luând în
considerare toate obiectivele importante pentru
oraș!

Amenajare de trotuare în Prăjești

Modernizarea gazonului și pregătirea montării nocturnei

Se lucrează la foc continuu

Vestiare amenajate

Sala de mese, bucătăria modernă și bazinul de recuperare
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