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pentru Sebiș!
perspectivele anului 2015
Interviu cu primarul Feieș Gheorghe

Primar
Feieș Gheorghe
- Fiind la început de an 2015,
am dori să aflăm punctul dumneavoastră de vedere cu privire la
anul care s-a încheiat. Cum a fost
anul 2014, din punct de vedere administrativ, pentru Orașul Sebiș?
A fost un an dificil, în care accentul principal s-a pus pe realizarea unei strategii de dezvoltare coerentă și realistă a Sebișului
precum și pe susținerea unui
act administrativ îndreptat spre
cerințele și nevoile cetățenilor. În
acest context, am avut permanent
în vedere corecta gestionare a bugetului orașului, prin stabilirea
de priorități investiționale, luând
mereu în calcul implementarea de
proiecte viabile pentru modernizarea Sebișului, care să cuprindă
toate sectoarele importante pentru
comunitatea noastră locală: infrastructură, învățământ, servicii medicale, cultură, sport etc.
Pot spune că anul 2014 a fost un
an cu rezultate bune pentru Sebiș,
un an în care ne-am putut implica
în derularea unor proiecte importante de investiții, proiecte care fac
parte din strategia de dezvoltare a
orașului, strategie pe care o continui an de an în funcție de resursele bugetare pe care le avem la
dispoziție.
Dintre multiplele lucrări de
investiții implementate anul trecut
pot aminti cele pe infrastructură,
făcând referire aici la lucrările de

asfaltare a 6 străzi din Sebiș, la lucrările de amenajare de noi trotuare
prin pavare, precum și la lucrările
executate la construcția edificiilor
importante ale orașului. Casa de
Cultură este exemplu în acest sens,
lucrările continuând neîncetat în
anul 2014, prin finalizarea tencuirii exterioară a clădirii, montarea
ultimelor geamuri termopan, amenajarea fațadei centrale, a parcului
din fața intrării principale, unde
s-au montat și stâlpii de iluminat
artizanal, stâlpi pe bază de fotocelule, astfel încât să facem economie
la consumul de energie electrică.
De asemenea, s-a lucrat la construcția noului pod de peste vale,
urmând ca după finalizarea podului să dezvoltăm mai mult acea
zonă a Sebișului.
Fără doar și poate însă, cele mai
mari investiții au vizat spitalele
orașului, cel din Prăjești și Spitalul Orășenesc, unde s-au derulat
lucrări majore de reabilitare, atât
pe exterior cât și pe interior, modernizându-se saloanele, birourile,
curțile interioare. S-a reușit inclusiv deschiderea unei secții moderne de radiologie, singura de acest
nivel din județul Arad, aparatura
de aici fiind una ultramodernă, la
cele mai înalte standarde europene.
Tot anul trecut s-a inaugurat și
baza sportivă a Sebișului, o bază
cum doar orașul nostru are. Clădirea a fost construită de la zero și
a fost utilată până la cele mai mici
detalii: mobilier complet pentru
toate dormitoarele, vestiarele, bucătăria, sala de mese, sala destinată spălătoriei, încălzire centrală cu
celule fotoelectrice, sistem modern
de sonorizare, scaune noi în tribune, copertină pentru tribuna I, o
nouă tribună II, sunt câteva dintre
cele ce s-au realizat la acest complex sportiv reprezentativ pentru
oraș.
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S-au amenajat noi trotuare pavate

Programul inițiat de primarul Feieș de amenajare
prin pavare a trotuarelor din
oraș a continuat și în anul

precedent, exemple fiind
noile tronsoane de trotuar
din perimetrul spitalului din
Prăjești.

S-au executat lucrări de renovare la spitalul din Prăjești

La spitalul din Prăjești s-au
implementat investiții importante în reabilitarea clădirii,
precum și în amenajarea inte-
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riorului spitalului, astfel încât
această unitate sanitară importantă a orașului să ofere cât
mai bune condiții medicale.
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A fost ﬁnalizat complexul sportiv al orașului

rea construcției clădirii principale, dotarea acesteia cu mobilier modern, sistem de încălzire
cu fotocelule, bazin de recupeAnul 2014 rămâne în istorie rare, vestiare puse la punct, etc.
ca fiind anul în care s-a inau- De asemenea, a fost achizigurat complexul sportiv din ționat sistemul de sonorizare
Sebiș. O bază sportivă moder- performant, tabela electronină a orașului, o bază care cu că, s-a construit tribuna a II-a,
siguranță va dăinui peste ani, au fost montate scaune pentru
urmând a fi folosită de acum spectatori, s-a amenajat coperîncolo de multe generații în- tina care acoperă tribuna I, etc.
Cu alte cuvinte, avem acum
drăgostite de sport.
la
Sebiș cea mai modernă bază
Astfel, putem aminti finalizasportivă din județul Arad.

Întărirea relațiilor de colaborare cu parteneri străini a constituit o prioritate pentru primarul Feieș

tenie și colaborare cu parneri
importanți, primarul Feieș fiind mereu preocupat de întărirea unor parteneriate care să
se concretizeze în investiții importante pentru Sebiș.
Dintre întâlnirile realizate anul precedent în această
direcție pot fi amintite cele dintre primarul Feieș și consului
Tot cu privire la anul 2014 Italiei la Arad, precum și priputem afirma că a fost un an mirea vizitei oficiale a ambasafructuos și din punct de vedere dorului Regatului Unit al Marii
al întăririi unor relații de prie- Britanii la Sebiș.

Reprezentanții vîrstei a III-a încheie anul 2014 și încep anul 2015 prin două evenimente deosebite!
Clubul pensionarilor din Sebiș reușește mereu să
surprindă prin multitudinea de activități pe care le
organizează lună de lună, astfel încât putem spune că finalul de an 2014 și începutul de an 2015 le
aparține prin frumoasele evenimente inițiate.
Pe final de an 2014, reprezentanții vârstei a III-a
din Sebiș, sub egida Clubului Pensionarilor, au organizat „Crăciunul Văduvelor”. Un eveniment coordonat ca de fiecare dată de către doamna Vekas
Rodica și care anul trecut a fost la cea de a V-a
ediție, fiind urmarea inițierii unui proiect de colaborare împreună cu pastorul Cristian Toader.
Evenimentul a fost bine primit de către toți cei
prezenți, prin programul anume pregătit fiind
adusă atmosfera Crăciunului în inimile tuturor
celor 140 de participanți.
Primarul Feieș a onorat invitația de a fi prezent, la
eveniment luând parte și pastorul Teodor Dronca
precum și domnul Nicodim Bulzesc, profesor universitar, fost europarlamentar, actualmente emisar
>>> pag. 3
european.
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Reprezentanții vîrstei a III-a încheie anul 2014 și încep anul 2015 prin două evenimente deosebite!
>>> pag. 2 Primarului nostru i-a fost făcut-ă

invitația de a lua cuvântul, în acest context primarul Feieș a dorit să felicite pe toți reprezentanții
vârstei a III-a din Sebiș pentru activitatea depusă
de aceștia de-alungul anilor, pentru contribuția
pe care fiecare dintre ei au avut-o la construcția
Sebișului de astăzi, asigurîndu-i în același timp că
mereu îi va sprijini și le va fi alături, cum de altfel
a susținut în permanență activitățile organizate de
Clubul Pensionarilor din Sebiș.
Putem concluziona afirmând că a fost o seară
dedicată bucuriei Crăciunului,o seară în care toată
lumea s-a simțit ca acasă.

Cât privește începutul acestui an, pe final de ianuarie, Clubul Pensionarilor, prin
aceeași mereu tânără doamană, Vekas
Rodica, a organizat un alt eveniment deosebit, intitulat „Revelionul Pensionarilor”.
Și acest evenimant a fost unul plin de voie
bună, așa cum șade bine unui revelion,
toți participanții reușind să surprindă prin
bucuria cu care au știut să vină la această
frumosaă manifestare de socializare.
Printre invitați s-a numărat și deputatul
Eusebiu Pistru, care mereu este alături de
primarul Feieș și sebișeni, domnul deputat fiind primit cu multă bucurie de către
reprezentanții Clubului Pensionarilor.
Imaginile sunt grăitoare, motiv pentru care
vă și lăsăm să vă faceți o imagine despre ce
colectiv ferumos există la Clubul Pensionarilor din Sebiș, un colectiv care știe mereu să
se bucure de fiecare moment frumos al vieții.

Taxele și impozitele locale
rămân neschimbate anul acesta!

La nivelul orașului Sebiș taxele
și impozitele locale rămân neschimbate anul acesta!
Orașul Sebiș rămâne orașul cu
cele mai mici taxe locale comparativ cu nivelul taxelor din

celelate orașe din județul Arad!
Pe lângă aceasta, se acordă
bonificația de 10% celor care-și
plătesc taxele și impozitele pentru terenuri și clădiri până pe
data de 31 martie anul curent!

IN ATENŢIA BENEFICIARILOR DE AJUTOR SOCIAL (VMG),
ALOCAŢIE PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI( ASF) SI
ÎNDEMNIZATEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI(ICC)

Compartimentul de Asistenta Sociala din cadrul Primăriei
Sebiș vă aduce la cunoștință;
Conf.
LG
416/2001,
LG277/2010 si OUG 111/2010
in vigoare cu toate modificările si completările ulterioare,
aveţi obligaţia de a vă achita
impozitele si taxele locale pe
anul 2014.
Neachitarea obligaţiilor leSEBIȘ EXPRES

gale fata de bugetul local
până la data de 31.03.2015
atrage dupa sine suspendarea dosarelor pe o perioada
de 5 luni începând cu data de
01.04.2015.
Acestea sunt reglementările
impuse de actualul guvern și
suntem obligați să le punem
în practică!
Primăria Orașului Sebiș

Colțul de istorie!
Pe 24 ianuarie am
sărbătorit Mica Unire
Unirea neamului românesc a fost şi este
un deziderat de veacuri al poporului român,
o dorinţă care de cele mai multe ori nu a fost
posibilă datorită împotrivirii marilor puteri vecine
spaţiului românesc.
Primii paşi către unire s-au făcut odată cu evenimentele revoluţiei de la 1848, care - deşi a fost
înăbuşită - a demonstrat în mod categoric dorinţa
de independenţă si de unitate a românilor. Din
pacate, Imperiul Otoman şi Rusia Ţaristă au încheiat la Balta Liman, o convenţie valabilă şapte
ani.
In cursul anului 1853, s-a declanşat Războiul
Crimeii, ca urmare a neînţelegerilor dintre puterile acelor vremuri, iar înfrangerea Rusiei a permis
ca prin tratatul de pace încheiat la Paris în 1856,
Principatele Romane să treacă sub protecţia puterilor semnatare.
Un pas esenţial în realizarea unirii l-au avut
Adunarile Ad-hoc începând cu 1857, atunci când

SEMNIFICAŢIA ISTORICĂ A
ZILEI DE 24 IANUARIE 1859

- pentru prima oară - au fost prezenţi si deputaţi
ţărani, iar forţele sociale şi politice erau chemate
să se pronunţe în legatură cu aceasta problemă.
Folosind însă textul neclar al Convenţiei de la
Paris, clasa politică românească pune practic Europa în faţa faptului împlinit – dubla alegere ca
domn a lui Alexandru Ioan Cuza în data de 5 ianuarie 1859 de către Adunarea Electivă a Moldovei
şi 24 ianuarie 1859, alegerea ca domn în Ţara
Românească.
Se cuvine să amintim cu acest prilej afirmaţia
marii personalităţi istorice ale perioadei – Mihail
Kogălniceanu care spunea despre dubla alegere
următoarele - „Om nou la legi noi!”.
Într-adevăr, domnia lui Alexandru Ioan Cuza
şi mai ales reformele sale au schimbat pentru
totdeauna evoluţia noului stat – România - , un
stat tânăr dar puternic, un stat care va face paşii
decisivi spre modernizare în perioada următoare.
Alegerea aceluiaşi domn în ambele Principate
a reprezentat o victorie însemnată a poporului român în lupta sa pentru formarea unui stat
naţional unitar.
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S-au asfaltat încă șase străzi în Sebiș

>>> pag. 1 Nu pot să nu aduc pozitivă, fiind întreprinse toate deîn prim plan și actvitatea echipei
de fotbal Național Sebiș, care a încheiat turul de campionat pe primul
locș i care prin evoluțiile de excepție
de anul trecut a reprezentat cu cinste blazonul Sebișului, promovând
imaginea orașului peste tot pe unde
au fost. Și echipele de juniori ale
orașului s-au prezentat bine anul
precedent, toț mai mulță copii înscriindu-se la aceste echipe, ceea ce
ne dă speranță că acest frumos sport
va avea continuitate în Sebiș. Chiar
doresc să felicit copiii paricipanți în
echipele de juniori ale clubului, pe
părinții acestora fiindcă le-au insuflat dragostea de sport, precum și pe
antrenori, cu toții având incontestabilul merit că datorită lor putem
să fim siguri că „sportul rege” va
dăinui în Sebiș.
Menținerea curățeniei și îngrijirea spațiilor verzi s-au aflat și ele
mereu în atenția noastră, doar anul
trecut plantând în oraș peste 700
de arbuști Paolonia, anume pentru
reâmprospătarea și ozonarea aerului orașului, dar și pentru estetica
acestora.
Totodată, s-a reușit susținerea
activităților culturale și sportive ale
Sebișului ( exemple fiind Festivalul
de Muzică sărbătorile naționale,
concursul național de enduro,
activitățile școlii), existând o deschidere clară din partea Primăriei
pentru sprijinirea acestor activități
importante pentru comunitatea
noastră locală.
V-am enumerat doar câteva din
principalele realizări din anul precedent, pentru informarea cetățenilor,
dorind ca prin aceasta să asigur
mereu transparență în tot ceea ce
facem, deoarece pentru mine toți
cetățenii orașului Sebiș sunt egalii
mei, prietenii mei, cei care m-au
ales în această funcție și pentru care
trebuie să fac tot posibilul în a nu-i
dezamăgi.
Nu trebuie uitat nici faptul că s-au
întocmit și depus o serie de noi proiecte de atragere a unor fonduri suplimentare la bugetul local, atât din
surse europene, cât și de la Consiliul
Județean Arad, proiecte prin care
dorim realizarea unor noi investiții
importante în Sebiș și care urmează a fi puse în aplicare în decursul
acestui an.
Ca o concluzie, pot afirma că actul administrativ al orașului s-a
desfășurat anul precedent pe o linie

mersurile pentru exercitarea unei
administrații corecte și coerente ,
care să favorizeze dezvoltarea viitoare a Sebișului și care să fie în
concordanță cu cerințele legislației
existente. Bineînțeles că toate acestea s-au putut derula doar împreună
cu Consiliul Local și angajații Primăriei, cărora le mulțumesc pentru
sprijin și pentru întreaga activitate
depusă.
Trebuie însă să fac și precizarea
că, în calitate de cetățean, dar și de
primar al orașului Sebiș, mi-aș fi
dorit și alte realizări, cât mai multe, dar trebuie să ne raportăm de
fiecare dată la resursele financiare
ale bugetului local. Este și motivul
pentru care trebuie să fim realiști
și să privim dezvoltarea Sebișului
pas cu pas, mereu ținând cont de
resursele financiare disponibile, de
așa manieră încât să putem implementa lucrări de modernizare gradual, pe parcursul fiecărui exercițiu
bugetar. Este singura soluție viabilă
de dezvoltare corectă și bazată pe
realitățile economice, soluție pe care
o și aplicăm la nivelul administrației
locale, țelul final fiind modernizarea
completă a Sebișului, Prunișorului,
Sălăjeniului și Donceniului, ceea ce
însă nu se poate face dintr-o dată, ci
pas cu pas, an de an. Acest mod de
gândire l-am implementat de când
sunt primar al orașului și doar așa,
în baza unei strategii pe mai mulți
ani am putut realiza edificiile importante din Sebiș, doar așa, an de
an, am mai avansat cu noi lucrări
importante pentru oraș, doar așa
am putut evita lucrurile făcute la
repezeală și am putut construi pentru viitor lucruri durabile și o infrastructură bine pusă la punct,
- Dar despre perspectivele acestui
an ce ne puteți spune?
După cum se prefigurează până
acum, noi vom urmări în continuare implementarea de proiecte investiționale în Sebiș, luând în
calcul în special demararea procedurilor pentru accesarea unor noi
fonduri europene, ca soluție de
atragere a unor resurese financiare
suplimentare bugetului local.
Din păcate însă, trebuie să vă informez că dacă pînă acum puteam
obține sprijin financiar pentru diverse proiecte și de la Consiliul
Județean Arad, în acest an Consiliul
Județean Arad nu ne mai poate sprijini financiar.

Printre lucrările importante
privind modernizarea infrastructurii se numără cele
de asfaltare a șase străzi din

Sebiș, lucrări prin care primarul Feieș a închis practic
programul de asfaltare străzi
Sebiș.

Întreținerea curățeniei și amenajarea spațiilor
verzi a fost mereu în atenția autorităților

Sebișul rămâne cel mai frumos oraș al județului Arad,
nu doar din perspectiva edificiilor reprezentative, ci și prin
prisma centrului civic, exem-

plu în amenajarea spațiilor
verzi, preocupare permanentă
a autorităților, doar anul trecut
fiind plantați peste 700 de arbori paolonia.

Progresul
realizat
în
construcția Casei de Cultură
este vizibil, anul 2014 consem>>> pag. 5 nând avansarea puternică a

lucrărilor, fiind achiziționat
și sistemul de sonorizare și
lumini ce urmează a fi instalat anul acesta.

La Casa de Cultură lucrările
au continuat lună de lună
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Anul 2014, bilanț pozitiv
pentru Sebiș!

S-au realizat investiții majore la spitalul orășenesc

>>> pag. 4 Aceată situație exis- lucrărilor construcție la Casa de

tă acum datorită faptului că avem
în prezent un guvern care a schimbat total modul de calcul al bugetelor comunelor, orașelor și Consiliilor Județene, de așa manieră încât
Județul Arad pierde peste 200 miliarde lei vechi! Mai precis, guvernul
actual a luat aceste sume din banii
județului și i-a dat mai ales la județe
din Oltenia și Moldova. Cum? Prin
faptul că a introdus o nouă grilă bugetară prin care a luat surplusurile
de bani de la județele care au avut rezultate economice, împărțind aceste
resurese financiare în mare majoritate, prin Oltenia și Moldova, unde
nu existau bugete ale Consiliilor
Județene la fel de mari ca în regiunile din Vest deoarece acele regiuni
nu produc mai nimic. Cu alte cuvinte, guvernul a luat banii de la Consiliul Județean Arad și i-a dat acelor
Consilii Județene care nu au avut
rezultate economice notabile și care
aproape tot timpul au stat cu mâna
întinsă, fără a atrage investiții, fără a
implementa fonduri europene, fără a
dezvolta economia.
Datorită acestei acțiuni a guvernului și orașul Sebiș pierde mult prin
faptul că proiectele noastre de anul
acesta care urmau să beneficieze de
sprijinul Consiliului Județean nu
vor mai avea acest sprijin, deoarece, după cum v-am spus, guvernul a
luat peste 200 miliarde lei vechi de la
Consiliul Județean Arad.
Acest lucru ne-a dat peste cap unele din planurile noastre, noi având o
strategie de dezvoltare locală pentru
acest an care cuprindea și anumite
proiecte cu sprijin de la Consiliul
Județean Arad, iar acum această strategie de dezvoltare nu o vom putea
pune în aplicare în totalitate datorită
situației despre care v-am vorbit anterior.
Ținând cont de această situație, rămâne ca anul acesta să ne bazăm pe
resursele proprii ale bugetului local,
precum și pe accesarea unor fonduri
europene suplimentare.
Astfel, în momentul de față vă pot
spune că avem în plan continuarea

Cultură, precum și cele de modernizare a spitalelor orașului.
De asemenea, avem prevăzute realizare amenajării unor noi tronsoane de trotuare, precum și lucrări de
asfaltare în localitățile aparținătoare
Sebișului.
Dorim amenajarea parcurilor centrale ale orașului prin plantarea de
gazon, arbuști ornamentali, precum
și dotarea acestora cu locuri de joacă
moderne pentru copii.
Vom sprijini în continuare
activitățile culturale și sportive de
așa manieră încât Sebișul să fie în
continuare un punct reprezentativ
pe harta județului prin prisma acestor activități.
Învățământul va reprezenta în continuare un obiectiv important pentru orașul nostru, ceea ce înseamnă
că vom investi mereu în asigurarea
unor condiții de școlarizare cât mai
optime pentru elevi.
Ceea ce v-am enumerat mai sus
sunt câteva din proiectele importante pe care dorim să le ducem la
bun sfârșit anul acesta, dar avem în
vedere a realiza multe noi obiective
importante pentru derularea unor
investiții în Sebiș, însă despre mare
parte dintre proiectele proprii pe
care dorim să le realizăm în acest an
nu pot face referire în prezent , pînă
când voi avea certitudinea obținerii
finanțărilor prevăzute.
- Care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cetățeni, la început de an
2015?
Tuturor cetățenilor orașului Sebiș
le doresc, din inimă, un an mai bun,
plin de bucurii, un an în care fiecare
să poată să-și împlinească dorințele.
Sper din tot sufletul să fie așa, un an
cu împliniri pentru toată lumea!
Cât privește administația locală, le
transmit tuturor că voi face tot ce îmi
stă în putință pentru o administrare cât mai bună a Sebișului și indiferent de bugetul pe care-l voi avea
la dispoziție, voi lupta mereu pentru
un oraș Sebiș cât mai modern și bine
pus la punct.

Anul 2014 a fost anul în care
investițiile cele mai mari au
fost direcționate pentru modernizarea unităților sanitare
ale orașului. La Spitalul din
Sebiș s-a lucrat lună de lună
pentru renovarea interioară

A fost amenajată secția de radiologie

Național Sebiș a încheiat turul în poziția de lider

2014 poate fi considerat un an bun și pentru
evoluția echipei noastre
de fotbal, alb-albaștrii
încheind turul pe prima
poziție, după o serie
de evoluții de excepție,
ceea ce ne dă mari
speranțe spre obținerea
promovării mult dorite.
2014 - Național Sebiș liderul seriei.

și exterioară a clădirii, reabilitarea holurilor, a saloanelor
și a birourilor, pavarea totală
a curții interioare, refacerea
acoperișului, totul pentru ca
Sebișul să dispună de un spital
orășenesc bine pus la punct.

Una din investițiile importante realizate la spitalul
orășenesc a fost cea de amenajare și dotare a secției de radiologie, cu cea mai modernă
aparatură din domeniu.
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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 semes-

trului 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 orașului Sebiș 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 și identiﬁcarea cât mai exactă a
proprietăților este obligatorie a se realiza, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare!

6 iulie 2015 Afișarea rezultatelor
(până la ora 12:00)
6 iulie 2015 Depunerea contesLunile februarie şi martie vor fi luni importante pentru elevii clasei a VIII-a, respectiv pentru elevii taţiilor (orele 12:00 – 16:00)
7 – 9 iulie 2015 Rezolvarea conclaselor a XI-a şi a XII-a. Ministerul Educaţiei a stabilit că simulările examenelor naţionale din anul
testaţiilor
şcolar 2014-2015 să se desfăşoare în zilele de 23, 24 şi 25 februarie pentru Evaluarea Naţională şi pe
10 iulie 2015 Afișarea rezultate2, 3, 4 şi 6 martie pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.
lor finale
Sesiunea august-septembrie
20.00)
Disciplinele la care se organi- teratura română – probă scrisă
13
– 17 iulie 2015 Înscrierea
zează simularea Evaluării Naţio- 24 februarie 2015 – Matematică 27 – 29 iunie 2015 – Rezolvarea
candidaţilor
la a doua sesiune de
contestaţiilor
nale pentru elevii clasei a VIII-a, – probă scrisă
în anul școlar 2014 - 2015, sunt: 25 februarie 2015 – Limba și li- 30 iunie 2015 – Afișarea rezulta- examen
17-18 august 2015 Evaluarea
telor finale după contestaţii.
Limba și literatura română (23 fe- teratura maternă – probă scrisă
competenţelor
lingvistice de cobruarie), Matematică (24 februa- 6 martie 2015 – Afișarea rezul- CALENDARUL examenului de
municare orală în limba română
bacalaureat național 2015:
rie) și Limba și literatura maternă tatelor
– proba A
Sesiunea iunie-iulie
Calendar simulare Bac 2014
- pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat 2 martie 2015 – Simularea pro- 25 – 29 mai 2015 Înscrierea can- 17-18 august 2015 Evaluarea
cursurile gimnaziale în limba ma- bei scrise de Limba și literatura didaţilor la prima sesiune de exa- competenţelor lingvistice de comen
ternă (25 februarie). Afișarea re- română
municare orală în limba maternă
zultatelor este programată pentru 3 martie 2015 – Simularea pro- 29 mai 2015 Încheierea cursuri- – proba B
bei scrise de Limba și literatura lor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
data de 6 martie.
18 -19 august 2015 Evaluarea
8 – 10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o
Simularea probelor scrise ale maternă
examenului de bacalaureat pen- 4 martie 2015 – Simularea pro- competenţelor lingvistice de co- limbă de circulație internațională
tru elevii claselor a XI-a și a XII-a bei obligatorie a profilului (mate- municare orală în limba română – proba C
– proba A
din anul școlar 2014-2015 va avea matică/istorie)
20 – 21 august 2015 Evaluarea
loc după cum urmează: Limba 6 martie 2015 – Simularea pro- 10 – 12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
și literatura română (2 martie), bei la alegere a profilului și speci- competenţelor lingvistice de co- 24 august 2015 Limba și literaLimba și literatura maternă (3 alizării (numai pentru elevii cla- municare
tura română – proba E)a) – proba
orală în limba maternă – proba B scrisă
martie), proba obligatorie a pro- sei a XII-a)
filului (4 martie) și, doar pentru 12 martie 2015 – Afișarea rezul- 15 – 19 iunie 2015 Evaluarea 25 august 2015 Limba și literatucompetenţelor digitale – proba D
elevii claselor a XII-a, proba la tatelor
ra maternă – proba E)b) – probă
22 – 26 iunie 2015 Evaluarea
alegere a profilului și specializă- Calendar Evaluarea Naţională
scrisă
competenţelor lingvistice într-o
2015
rii (6 martie). Toate probele sunt
scrise. Afișarea rezultatelor va 13 iunie 2015 – Încheierea cur- limbă de circulație internațională 26 august 2015 Proba obligatorie
a profilului – proba E)c) – probă
– proba C
surilor pentru clasa a VIII-a
avea loc pe data de 12 martie.
Notele obţinute de elevi la exa- 15-17 iunie 2015 – Înscrierea la 29 iunie 2015 Limba și literatu- scrisă
ra română – proba E)a) – probă 28 august 2015 Proba la alegere
menele naţionale nu vor fi publi- Evaluarea Naţională
a profilului și specializării – proba
cate în catalog, dar rezultatele vor 22 iunie 2015 – Limba și litera- scrisă
30 iunie 2015 Limba și literatu- E)d) – probă scrisă
fi analizate la nivelul fiecărei uni- tura română – proba scrisă
tăţi de învăţământ, prin discuţii 23 iunie 2015 – Limba și litera- ra maternă – proba E)b) – probă 31 august 2015 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depuscrisă
individuale cu elevii, dezbateri la tura maternă – proba scrisă
nivelul clasei, ședinţe cu părinţii, 24 iunie 2015 – Matematică – 1 iulie 2015 Proba obligatorie a nerea contestaţiilor (orele 12:00
profilului – proba E)c) – probă – 16:00)
precum și la nivelul consiliului proba scrisă
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea
26 iunie 2015 – Afișarea rezulta- scrisă
profesoral.
3 iulie 2015 Proba la alegere a contestaţiilor
telor (până la ora 16.00)
Calendar simulare Evaluare
26 iunie 2015 – Depunerea profilului și specializării – proba 3 septembrie 2015 Afișarea reNaţională 2015
23 februarie 2015 – Limba și li- contestaţiilor (între orele 16.00 – E)d) – probă scrisă
zultatelor finale

Principalele repere școlare ale anului 2015
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Înscrierea în învățământul primar

Conform calendarului propus de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice (MECS),calendarul pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare încep
în 17 februarie pentru prima etapă, iar
pentru a doua etapă în 23 martie
In scopul informarii parintilor, se arata in proiectul metodologiei de inscriere, fiecare scoala va oferi informatii
referitoare la locul de desfasurare a activitatii clasei pregatitoare si anume la
instituțiile școlare din Sebiș
Cele mai importante date din calendar sunt:
-16 februarie, vor fi afișate, la fiecare
unitate de învăţământ numărul de clase pregătitoare alocat
-între 16 și 27 februarie, vor fi organizate în școli întâlniri pentru informarea și consilierea părinţilor copiilor
-în perioada 18 - 26 februarie, va fi organizată în școli Ziua porţilor deschise,
în care părinţii și copiii pot vizita spaţiile dedicate activităţilor claselor pregătitoare și pot purta discuţii cu personalul
unităţii de învăţământ
-Între 24 februarie și 14 martie, vor
fi completate de părinţi, online sau la
unitatea de învăţământ la care solicită
înscrierea copiilor, cererile-tip de înscriere
-Pe 21 - 22 martie vor fi afișate listele cu candidaţii înmatriculaţi, locurile
rămase libere și copiii neînscriși după
prima etapă
-Locurile rămase libere după prima
etapă și procedura de repartizare în
cea de-a doua etapă de înscriere vor fi
afișate, la unităţile de învăţământ și pe
site-ul inspectoratului, pe 24 martie
-Cererile de înscriere, în această etapă, vor fi depuse la secretariatul școlii
în perioada 25 martie - 4 aprilie. Listele
finale cu copiii înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate pe 10 aprilie
-Cererile părinţilor care nu au reușit să
își înscrie copiii în niciuna din etape sau
orice altă problemă apărută în procesul
de înscriere vor fi înaintate inspectoratului școlar și soluţionate în perioada 14
- 18 aprilie
-Copiii de 7 ani care nu au fost înscriși
în învăţământul primar în anul școlar
2014 - 2015 pot fi înscriși direct în clasa
I.
-În perioada 23 februarie - 13 martie
2015, vor fi depuse solicitările de înscriere de către părinţii care solicită înscrierea copilului la școala de circumscripţie, iar între 23 martie și 3 aprilie
se depun solicitările de înscriere părinţii care solicită înscrierea în altă școală
decât cea de circumscripţie.
-Cererile de înscriere la școala de circumscripţie se soluţionează în perioada 16 - 20 martie, iar la altă unitate, în
intervalul 7 - 9 aprilie.
-Pe 10 aprilie vor fi afișate la fiecare
școală listele finale ale copiilor înscriși
în clasa I.

nesc sapte ani pana pe 31 august -- dar
care n-au fost inscrisi in invatamantul
primar in anul scolar 2014-2015 --, parintii vor putea opta pentru clasa I.
In clasa pregatitoare vor mai putea fi
inscrisi si copiii care implinesc varsta
de sase ani in perioada 1 septembrie 31 decembrie, insa numai daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.
„Inscrierea (...) in clasa pregatitoare se
face la solicitarea scrisa a parintilor, daca
evaluarea dezvoltarii psihosomatice a
acestora, facuta de specialisti, atesta pregatirea copiilor pentru parcurgerea cu
succes a clasei pregatitoare”, este explicat
in proiectul metodologiei de inscriere.
Referitor la copiii care implinesc sase
ani in aceeasi perioada, pentru care
parintii nu vor opta pentru clasa pregatitoare sau a caror dezvoltare psihosomatica nu permite parcurgerea acestei
clase, acestia vor putea fi inscrisi la gradinita, in grupa mare.

Actele necesare pentru
inscriere

Parintii vor putea sa completeze cererile pentru inscrierea copiilor in clasa
pregatitoare in perioada 17 februarie
- 23 martie, conform calendarului propus de MECS. Acest lucru va putea fi
facut online sau la secretariatul scolii la
care parintele vrea sa-si inscrie copilul,
iar validarea cererilor va fi obligatorie.
„Validarea cererii-tip de inscriere este
obligatorie si se face la unitatea de invatamant la care parintele doreste inscrierea, in prezenta parintelui si a cel putin
unui membru din comisia de inscriere,
conform programarii realizate de catre
unitatea de invatamant, zilnic, in intervalul orar 8,00-20,00 (luni-vineri), respectiv 8,00-13,00 (sambata)”, se arata
in proiectul de metodologie.
Atentie! In cazul cererilor completate
online, parintii vor trebui sa se deplaseze personal la scoala la care vor sa-si
inscrie copiii, pentru validarea acesteia.
La scoala, la momentul completarii
cererii sau la momentul validarii acesteia, parintii trebuie sa aiba o copie a
actului de identitate propriu si o copie
a certificatului de nastere al copilului.
Acestea vor fi certificate conform cu
originalul de catre secretariat.
Daca este cazul, parintii mai trebuie sa aiba si documentul cu rezultatul
pozitiv al evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului.
Dupa incheierea perioadei de completare si validare a cererilor de inscriere, copiii vor fi repartizati in clasa pregatitoare
in doua etape, astfel:
prima etapa: repartizarea copiilor
se face pe baza informatiilor din cererile de inscriere si din documentele
depuse de parinti, folosind aplicatia
informatica si pe baza deciziilor consiliilor de administratie ale unitatilor
de invatamant, luate in urma aplicarii
În ce clasă se va putea criteriilor de departajare pentru copiii
face înscrierea
din alte circumscriptii scolare;
Copiii care implinesc varsta de sase a doua etapa: este asigurata inscrieani pana pe 31 august 2015 vor fi inscrisi rea, pe locurile libere, a copiilor care nu
in clasa pregatitoare, conform metodolo- au participat la prima etapa sau nu au
giei propuse de MECS.
fost distribuiti, din diferite motive.
Totusi, in cazul copiilor care impliSEBIȘ EXPRES
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Câteva dintre reperele ﬁscale ale anului 2015
25 februarie. ONG-urile şi societăţile
agricole trebuie să-şi declare profitul
pe 2014 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu
beneficiază de scutiri).
25 martie. Plătitorii de impozit pe profit trebuie să-şi declare şi să plătească acest
impozit pe anul 2014. Tot până în această
zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările
sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc şi pentru
veniturile realizate din chirii sau investiţii
(dobânzi bancare, dividende, câştiguri
bursiere etc.).
31 martie. Proprietarii trebuie să-şi
plătească taxele locale pe clădiri, terenuri
şi autovehicule.
30 aprilie. Instituţiile publice şi ONGurile trebuie să depună bilanţurile pe
2014.
25 mai. Persoanele fizice care au realizat venituri din activităţi independente,
din chirii sau din activităţi agricole trebuie
să-şi declare aceste venituri pe 2014. Tot la
această dată trebuie declarată destinaţia
sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. De asemenea, până la 25 mai

trebuie declarată şi plătită prima tranşă
pe acest an din impozitul pe construcţiile
speciale, celebra „taxă pe stâlp“.
1 iunie. Societăţile comerciale private
sau de stat trebuie să-şi depună bilanţurile
pe 2014.
25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente
trimestrului II.
27 iulie. Persoanele fizice care îşi
închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată de
50% din impozitul aferent acestui tip de
venit.
25 septembrie. A doua rată la „taxa pe
stâlp“. Tot până în această zi trebuie plătite
CASS aferente trimestrului III.
25 octombrie. Agricultorii plătesc anticipat 50% din impozitul pe venitul din
activităţile agricole (prima rată).
25 noiembrie. A doua rată (50%) la
impozitul ce trebuie plătit de persoanele
fizice care îşi închiriază locuinţa personală
în scop turistic.
15 decembrie. A doua rată (50%) la
impozitul agricol.
21 decembrie. Trebuie plătite CASS
aferente trimestrului IV

stat cazuri prin alte părți,
când persoane străine, sub
diverse pretexte au intrat în
Recomandăm cetățenilor casele unor gospodari și lesă ﬁe atenți cu persoanele au furat diverse lucruri.
străine pe care le primesc
Paza bună
în case. Facem această retrece primejdia rea!
comandare deoarece au exi-

Mare atenție!

ÎN ATENȚIA CONTRIBUABILILOR RESTANȚIERI
LA PLATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la plata taxelor și impozitelor
locale, vă rugăm să vă prezentați de urgența la Biroul Financiar – Contabil, Impozite și Taxe din cadrul primăriei Sebiș
în vederea achitării lor, deoarece, în caz contrar vor fi aplicate
penalități și majorări la sumele pe care le aveți deja de plătit
și vor fi demarate procedurile de executare silită,fiind obligați
să punem în practică aceste proceduri conform cerințelor
legislației existente la nivel național.
Vă mulțumim!
Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor!
Potrivit art. 254, 259, 264 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, orice persoană care dobândeşte, construieşte sau
înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport, are
obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei Orașului Sebiș, în termen de 30 de zile
de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
Contribuabilii care se află în oricare din aceste situaţii şi au
dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului 2014, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe
declaraţia fiscală aferentă împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc)
şi a actului de identitate.
Vă mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Impozite şi Taxe

Mare atenție!
Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale până în data de 31
martie. Dacă vor face aceste plăți până la data
menționată mai sus vor beneﬁcia de o reducere cu până la 10% a valorilor impozitelor
pe clădiri și terenuri a aferente anului 2015.

!
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Anul 2014, un an cu evenimente culturale și sportive de neuitat!
Încheiem această scurtă retrospectivă a anului 2014 prin a ne
aduce aminte de principalele evenimente sportive și culturale
desfășurate în Sebiș, evenimente care cu siguranță au rămas în
inimile tuturor.
Noi dorim să felicităm pe toți cei care au participat și s-au implicat activ în organizarea tuturor manifestărilor culturale, artistice
și folclorice care au avut loc anul trecut, sperând că prin imaginile surprinse la aceste ocazii ne vom aduce și noi contribuția
la realizarea peste ani a viitoarei monografii a orașului, considerând că paginile ziarului nostru pot fi numite „Pagini Sebișene”,
căci ele nu fac altceva decât să prezinte viața orașului Sebiș de
azi, prezentul pentru noi, un prezent care va deveni în viitor trecut! Un trecut pe care generațiile următoare îl vor putea privi
prin aceste pagini de azi ale ziarului nostru local.
„Festivalul de Muzică”, „Sebiș
Enduro Challange”, competițiile
sportive, sărbătorile naționale,
activitățile școlare, pleiada de
baluri organizate cu diverse
ocazii, sunt câteva dintre multitudinea de evenimente organizate anul trecut în Sebiș. Anul
2014 a fost un an în care Sebișul

a fost un adevărat centru al
manifestărilor cultural- artistice și sportive a acestei zone a
județului Arad, primaul Feieș
reușind să facă din Sebiș, ca în
fiecare an, un oraș în care viața
culturală, sportivă și socială să
fie vie, cu trăiri frumoase lună
de lună.

Administrația locală începe anul 2015 în forță!

Putem spune că la nivelul orașului
Sebiș, administrația locală a început
anul 2015 în forță! Începutul noului
an a însemnat pentru primarul Feieș,
noi lucrări de modernizare a orașului,
noi lucrări menite a dezvolta Sebișul
și a rezolva o seie de probleme cu care
orașul nostru se confruntă.
Astfel, pe lângă problemele administrative de întocmire a bugetului local
și a planului de investiții prevăzut pentru acest an, pe lângă demararea unor
demersuri importante pentru deschiderea unor proiecte de atragere a unor

fonduri europene necesare investițiilor
în Sebiș, primarul Feieș a reușit să
continue lucrările la construcția Casei de Cultură din Sebiș, precum și
să deschidă un nou șantier la Spitalul
Orășenesc în vederea amenajării unei
secții de ginecologie.
Așadar,putem spune că și anul 2015
a început pentru primarul nostru așa
cum ne-a obișniuit de atâția ani: mereu
noi lucrări deshise pentru modernizarea orașului, mereu în căutarea de soluții
de finanțare pentru implementarea de
proiecte investiționale în Sebiș!

Se lucrează la amenajarea noii secții de
ginecologie a spitalului orășenesc!

Dacă anul 2014 a fost un an în care s-a
investit mereu în lucrările de reabilitare, renovare și dotare ale spitalului,
reușindu-se și deschiderea unei secții de
radiologie la standarde europene,anul
acesta primarul Feieș a conceput un calendar bugetar prin care investițiile de
modernizare a spitalului să continue.

Încă din luna ianuarie s-au început
lucrările de amenajare a unui spațiu
corespunzător deschiderii unei secții de
ginecologie, ceea ce înseamnă încă un
pas important pentru a avea la Sebiș toate
facilitățile medicale necesare exercitării
unor servicii medicale complete pentru
cetățeni.
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Casa de Cultură,
mai aproape de finalizare!

Lucrările la construcția Casei de Cultură au avansat
mult, an de an derulându-se investiții la acest edificiu
important al Sebișului. Datorită anvergurii investiției,
construcția nu s-a putut face decât gradual, pe exerciții
bugetare distincte, în funcție de resursele bugetare anuale ale orașului. Primarul Feieș a reușit să gestioneze
bugetul local de așa menieră încât lucrările să continue
mereu, inclusiv în cursul lunii ianuarie a acestui an lucrându-se la amenajarea interiorului edificiului.
Practic, construcția Casei de Cultură se apropie de final, astfel încât ori la finele acestui an,ori în primăvara
anului viitor, vom vedea primele spectacole culturale organizate aici. Totul depinde de resursele financiare disponibile.

