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Hramul Bisericii Ortodoxe din Prăjești
Nu am mai poposit de anul trecut la Biserica Ortodoxă din Prăjești, motiv pentru care, luna trecută, cu
ocazia Hramului Bisericii am avut plăcerea de a revedea frumoasa comunitate ortodoxă de la această biserică dragă a Sebișului, biserică unde slujește inimosul
și cu har întru preoție, părintele Heler Cătălin.

Microbus școlar nou!

După cum bine știți, primarul
Feieș și conducerea liceului au avut
mereu o strategie realistă de asigurare a unor condiții de învățământ
cât mai bune pentru elevi, considerînd că elevii de azi reprezintă viitorul de mâine al Sebișului.
Ca urmare, an de an s-au imple-
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mentat investiții în dezvoltarea
învățământului orașului, cea mai
recentă realizare fiind obținerea
unui microbus nou pentru a crește
astfel numărul mijloacelor de
transport din dotarea publică în
vederea facilitării accesului elevilor
la școală și liceu.

La Biserica Ortodoxă din
Prăjești am participat la sărbătoarea hramului, zi în care orice
bun enoriaș participă la Sfânta
Liturghie, pentru a fi înconjurat
de Harul Sfîntului Duh, pentru a
obține liniște sufletească,pentru
a aduce cinstire bisericii a cărei
sărbătoare este. >>> pag. 2

„Proﬁ” la Sebiș!

Deschidera magazinului „Profi”
la Sebiș arată că orașul nostru este
căutat de marii investitori, fiind
considerat pe bună dreptate centrul
acestei zone a județului Arad.
Noul magazin, deja reper în oraș,
aduce de acum la Sebiș și mai mulți
cumpărători, creîndu-se un aflux
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mult mai mare de oamnei care ne
vizitează orașul. Este o investiție
bine venită, deoarece s-au creat noi
locuri de muncă și în paralel cu
cele menționate anterior, va avea de
câștigat și bugetul local, sumele ce
vor fi obținute suplimentar urmând
a fi folosite în investiții publice.
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Prăjești
>>> pag. 1 Așadar, am asistat ola Hramul

BisericII OrtodoxE din Prăjești, biserică care și
de această dat a fost plină de enoriașii ce au venit
anume pentru a fi prezenți la Sfânta Liturghie,
pentru a lua aminte la sfintele cuvinte ale Evangheliei, pentru a se împărtăți și a începe săptămâna în comuniune cu Dumnezeu și cu cuvântul Său.
Întreaga atmosferă a fost una de sărbătoare, așa
cum șade bine într-o zi de mare sărbătoare, biserica constituind un reper fundamental al vieții
creștine.
Preotul paroh Heler Cătălin a săvârșit Sfânta
Liturghie într-o ambianță pătrunsă de har, întro ambianță plină de evlavie și liniște sufletească,
la liturghie participând și primarul Feieș Gheorghe, care mereu vine cu bucurie la biserica din
Prăjești pentru a fi alături de comunitatea de aici.
De asemenea, am avut bucuria de a întâlni la biserică și corul din Sebiș condus de profesorul
Albu Ștefan, cor care prin prestația interpretării
reușește de fiecare dată să dea Liturghiei o notă
aparte.
Întrega comunitate prezentă a participat cu
smerenie le slujba liturgică, venind pentru a primi mirul de la preotul paroh, într-o ceremonie
de iubire față de Dumnezeu, de respect și apropiere față de Biseică.
>>> pag. 3

Sperăm ca imaginile surprinse la slujba Liturghiei de la Biserica Ortodoxă din Prăjești
din acest an de grație 2015 să devină amintiri
frumoase pentru preotul paroh Heler Cătălin,
pentru toată comunitatea ortodoxă din Prăjești,
pentru membrii corului, amintiri pe care atunci
când le vor revedea, peste ani, să le răscolească sufletele, aducându-le bucurie în inimi. Să
poată cei de azi să arate și să spună nepoților: „
aceștia sunt bunicii voștri, la biserică la Prăjești.
Noi am trăit cu Dumnezeu în inimă și așa să
>>> pag.3
trăiți și voi”!
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Prăjești

Un moment deosebit al slujbei a fost
cel de înconjurare a
bisericii, într-o ceremonie religioasă la
cre au participat toți
enoriașii, cu crucea
și praporii înainte,
prin această procesiune aducându-se un
omagiu de credință
zilei de sărbătoare.
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Primar

Feieș Gheorghe
De fiecare dată când vin
la Prăjești simt că mă aflu
într-o familie! Este o comunitate pe care o respect
mult și pe care o simt mereu aproape. Vă spun că
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>>> pag. 2 Am asistat la o slujbă unde

am văzut apropierea comunității față de biserică, între preotul paroh Heler Cătălin și
enoriași simținduse o punte de legătură invizibilă, dar prezentă, ceea ce spune mult
despre frumusețea trăirii bisericești a întregii comunități ortodoxe din Prăjești. O comunitate care are lângă ea un preot dedicat
misiunii sale și care se preocupă de aducerea cuvântului Sfintei Scripturi în inimile
enoriașilor săi, păstorind biserica din Prăjești
cu mare dragoste față misiunea apostolică a
acesteia.

am fost bucuros când am
văzut că biserica este în
continuare un sanctuar al
credinței, când am văzut
că oamenii vin cu credință
să participe la Liturghie,
la marile noastre sărbători
creștine. În unitate, pentru a se împărtăși, pentru
a lua aminte la învățăturile
creștine. Așa cum v-am
spus anterior, ca într-o
familie. Așa doresc să fim
mereu toți sebișenii: o familie! Din Sebiș, Prăjești,
Prunișor, Sălăjeni sau
Donceni, trebuie să fim cu

toții ca o familie adevărată, puternică, unită, să ne
bucurăm că suntem împreună orașul Sebiș, să ne
respectăm unii pe alții, să
ne ajutăm între noi cu ce
putem, fiindcă dacă noi nu
ne ajutăm și dacă noi nu
avem grijă de orașul nostru, fiți siguri că nimeni
din afară nu va veni să ne
dea o mână de ajutor.
Vă doresc tuturor
să trăiți în pace cu voi înșivă
și cu cei din jur!
Primar Feieș Gheorghe
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Primarul Feieș

Invitat pe scenă la Buteni!

Cu ocazia sărbătorii comunei
Buteni, primarul Feieș a fost singurul primar invitat să urce pe
scenă alături de primarul Petronel Mărcuț, să ia cuvântul și să se
adrezeze publicului prezent, pentru a expune câteva idei, sugestii,
impresii despre situația economică
a țării, a arealului orașului Sebiș, a
comunei Buteni.
Această invitație onorantă vine ca
urmare a pregătirii și experienței
administrative a primarului nostru, care de-alungul anilor a avut
o strategie coerentă de modernizare a Sebișului, privind mereu
actul politic ca pe o pârghie necesară dezvoltării administrative
a orașului și nicidecum ca pe un
scop în sine cum fac alții, uitând
de cetățeni. Nu! Primarul Feieș
a considerat în toată activitatea
sa că politica trebuie să slujeas-

că intereselor cetățenilor, a dezvoltării continue și progresive,
idee implementată în dezvoltarea
Sebișului, care an de an a progresat, s-a modernizat. Ca urmare,
ca o recunoaștere a meritelor sale
administrative și politice, edilul
comunei Buteni, domnul Petronel Mărcuț l-a invitat pe scenă
pe primarul Feieș, care, a punctat: „ Mulțumesc pentru această
invitație prietenului și primarului
Petronel Mărcuț, care a demonstrat prin ceea ce a făcut pentru
comuna Buteni că merită poziția
de edil a comunei. Tot timpul am
apreciat rezultatele obținute în
dezvoltarea urbelor, am apreciat
munca și devotamentul în activitatea administrativă cu rezultate
pentru îmbunătățirea condițiilor
de viață ale cetățenilor. De aceea, vă transmit că în calitate de

cetățeni, indiferent din ce comună sau oraș sunteți, sebișeni de-ai
mei, vecini butinceni, chisindani,
din Bîrsa, Dezna, Almaș sau
din alte locuri, trebuie să priviți
obiectiv realitățile economice, să
lăsați neînțelegerile politice deoparte și să aveți în vedere interesele de dezvoltare ale comunei
sau orașului unde locuiți, fiindcă
orice dezvoltare realistă are nevoie de ani, de o strategie multianuală, resursele financiare de care
dispun administrațiile locale fiind
prea mici pentru a se putea face
totul dintr-o dată. Politica trebuie
să fie îndreptată către realitățile
economice, să fie coerentă, să
sprijine administarțiile locale în
a dezvolta proiecte de investiții
care să ducă la progres. Din păcate, de multe ori vedem cum politica la nivel național este făcută
pe genunchi, cu legi care dezavantajează administrațiile locale, cetățenii, mai mult încurcând
decât să ajute. Este rezultatul faptului că noi, primarii, nu suntem
ascultați la nivel central, când în
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mod normal noi ar trebuie să fim
mereu consultați, fiindcă noi ne
lovim de problemele cetățenilor,
noi reprezentăm actul administrativ menit a răspunde cerințelor
de dezvoltare ale comunităților
locale. Sunt dezamăgit de o astfel
de politică făcută în pripă, menită să deservească intereselor
unora sau altora. Doresc să văd
o politică în care dușmăniile să
dispară, interesele de partid să nu
mai existe, pe funcții să fie doar
oameni competenți, pregătiți în
domeniile lor,care prin exercitarea funcțiilor sau a meseriilor pe
care le au să ducă la dezvoltare
și la creșterea calității vieții tuturor cetățenilor României. În acest
spirit am fost crescut și doresc ca
aceste lucruri să se întâmple pentru că atunci și noi, primarii, vom
avea susținere în proiectele noastre, vom avea la cine să apelăm
în mod serios, pentru a realiza
cât mai multe investiții necesare
și utile dezvoltării comunităților
locale pe care le administrăm.”

Secțiile de ambulatoriu ale spitalului prind contur!

Investițiile derulate pentru amenajarea secțiilor ambulatorii ale spitalului orășenesc Sebiș au rezultate
concrete, în momentul de față lucrările la spital fiind destul de avansate,
astfel încât putem spune că modernizarea impusă spitalului de primarul
Feieș are urmări pozitive majore.
Noile secții ambulatorii sunt în plin
proces de construcție, fiind montate

geamurile din termopan, amenajate
scările și rampa pentru persoanele
cu handicap, sunt amenajate compartimentările camerelor de primire,
a fost introdusă instalația electrică și
se trage tare la interioare.
Lucrări de mare importanță pentru
a avea la Sebiș un spital cât mai bine
pus la punct!
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Noi obligații pentru cetățeni!

Nu se mai pot construi case
decât cu diriginte de șantier!

Guvernul a dat o ordonanță
prin care impune noi obligații
pentru cetățeni! Astfel, cine
vrea să-și construiască o locuinţă, în regie proprie, are
obligaţia de a angaja un inginer sau subinginer autorizat
de către Inspectoratul de Stat
în Construcţii. Bineînțeles,
contra cost. Adică noi cheltuiele pentru proprietari!
Dirigintele de șantier este
persoana care supraveghează
construcţiile din faza de proiect până la recepţia finală.
Până la sfârșitul lunii august,
angajarea unui diriginte de
șantier era obligatorie doar
pentru lucrările mai complexe, dar în prezent această
obligaţie le revine și micilor
investitori care își construiesc
o simplă casă la ţară.
Ce atribuţii are dirigintele
de șantier?
- urmărește respectarea legislaţiei cu privire la produsele de construcţii, respectiv:
existenţa documentelor de
atestare a calităţii, corespondenţa acestora cu prevederile
cuprinse în documentele de
calitate, proiecte, contracte;
- interzice utilizarea materialelor de construcţii necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, ori
fără agrement tehnic (pentru
materialele netradiţionale);
- verifică existenţa autorizaţiei de construire, precum și
îndeplinirea condiţiilor legale cu privire la încadrarea în

termenele de valabilitate;
- predă către investitor/utilizator actele de recepţie și
cartea tehnică a construcţiei,
după efectuarea recepţiei finale.
Pentru o lucrare relativ
simplă, cum este construcţia
unei case (eventual, cu un
etaj), onorariul dirigintelui
de șantier poate porni de la
1.500-2.000 de lei, dar poate
fi calculat și în funcţie de fazele construcţiei. În acest caz,
dirigintele poate percepe 100
de euro per vizită sau 200 de
euro per faza determinantă.
Fiecare diriginte de șantier
are propriul onorariu!
Legea nr. 177/2015 pentru
modificarea și completarea
Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii a apărut
în Monitorul Oficial Partea I
nr. 484 din 2 iulie 2015.
Atenţie! Persoanele care
nu vor angaja un diriginte de
șantier pentru a verifica execuţia lucrărilor riscă amenzi
cuprinse între 5.000 și 10.000
de lei.
Pentru a fi sigur că veţi angaja un diriginte autorizat,
nu trebuie decât să căutaţi pe
site-ul Inspectoratului de Stat
în Construcţii (isc-web.ro), la
rubrica Autorizări, Registrul
Diriginţilor de Șantier Autorizaţi de ISC. Trebuie selectate judeţul și categoria de servicii pentru care este angajat
dirigintele pe care-l căutați.

Anunț Public!

ri locuri de muncă pentru
persoane defavorizate, tineri
proveniţi din casele de copii care doresc să își asume
responsabilităţile vieţii autonome și să își asigure prin
muncă cele necesare traiului zilnic. SES Sântana desfășoară activităţi de montaj
pavele, întreţinere și reparaţii în domeniu construcţiilor, tâmplăriei și mobilierului casnic și are sediul în
Sântana, str. Bicazului nr. 36,
telefon 0746099700.
Vă invităm să apelaţi la
serviciile noastre, comanda
dumneavoastră reprezintă
pâinea acestor oameni !

Asociaţia SOS Copiii Sântana a realizat o structură
de economie socială – ateliere de construcţii și tâmplărie, în cadrul proiectului
„Economia socială – o șansă
pentru fiecare” cofinanţat
din Fondul Social European
prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013,
axa prioritară 6: Promovarea
incluziunii sociale, domeniu
major de intervenţie 6.1
Scopul SOS Sântana este
de a crea activităţi lucrative
necesare în comunitate, de a
le dota și echipa și de a ofe-

Manager SES
Palcu Alexandru
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Despre despăgubirile agricole
produse de secetă
Notă informativă privind producătorii agricoli,
persoane fizice şi persoane juridice
care sunt în evidenţa APIA .

Datorită arșiţei, temperaturilor
ridicate, cât și a secetei prelungite
din 2015,sunt afectate culturile de
porumb,floare și soia.Sunt în curs de
constituire comisii de evaluare la nivel judeţean,care vor evalua pe teren
fiecare bloc fizic și vor stabilii gradul
de dăunare. MADR face demersuri
pentru acordarea de ajutoare compensatorii petru fiecare producător
afectat din 2015.De asemeniea, pentru veniturile din activităţi agricole
realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat
pierderi ca urmare a unor fenomene
meteorologice nefavorabile ce pot fi
asimilate dezastrelor naturale și care

afectează peste 30% din suprafeţele
destinate producţiei agricole vegetale/ animale deţinute, norma de venit
se reduce proporţional cu pierderea respectivă, potrivit prevederilor
art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare. La pierderi
se înscriu fenomene precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile,
ploaia abundenţa, seceta, dar și pagubele produse de animalele sălbatice. Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menţionate se aprobă
prin ordin al președintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
cu avizul Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale.

În atenția cetățenilor

Despre recuperarea taxei auto

Începând din această lună intră
în vigoare ordonanţa nr. 40/2015
prin care persoanele care au achitat taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare
pentru autovehicule sau taxa pentru emisii poluante provenite de la
autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul
înmatriculării, pot solicita restituirea acesteia pe cale administrativă, fără a mai fi nevoie să deschidă
acţiune în instanţă, iar banii vor fi
primiţi înapoi în rate, pe parcursul
a cinci ani.
Astfel, persoanele aflate în această
situaţie pot solicită restituirea taxei
prin cerere adresată organului fiscal,
iar cererile se soluţionează în termen
de 55 de zile de la înregistrare, prin
decizie care se comunica persoanei
interesate în maximum 10 zile de la
emitere.
Împotriva deciziei organului fiscal, precum și în cazul în care cererea nu a fost soluţionată în termenul legal, persoana interesată
poate face contestaţie în termen de
30 de zile de la comunicarea deciziei sau, după caz, de la împlinirea
termenului în care decizia trebuia
comunicată. Contestaţia se soluţionează în 45 de zile de la înregistrare. Dacă nici în acest termen
solicitarea de restituire a taxei nu
este soluţionată sau persoana interesată contestă în continuare
decizia organului fiscal, persoana
interesată poate face plângere la
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instanţa judecătorească de contencios administrativ competenţă,
în condiţiile Legii nr. 554/ 2004 a
contenciosului administrativ, cu
modificările și completările ulterioare.
De precizat, însă, că taxa respectivă, precum și dobânzile actualizate cu indicele preţurilor de
consum publicat pe portalul Institutului Naţional de Statistică se restituie conform prevederilor legale
în vigoare - adică pe parcursul a 5
ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.
Șoferii vor putea să-și depună cererile la Fisc din 15 octombrie.
Pot fi restituite doar taxele care
nu sunt prescrise în termenul de
prescripţie prevăzut de Codul de
procedură fiscală. Termenul de
prescripţie prevăzut de Codul de
procedură fiscală este de 5 ani.
Astfel, pot fi restituite, la cerere taxele aflate în sfera restituirii plătite
după data de 1 ianuarie 2010. Asta
în condiţiile în care plătitorul taxei
nu a desfășurat nici o acţiune care
să conducă la suspendarea prescripţiei, cum ar fi începerea unei
acţiuni în instanţă.
Nu uitaţi că rămâne în vigoare Timbrul de Mediu, care trebuie plătit la prima înmatriculare a
mașinii.
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Nr.GAL-195/21.08.2015
Comunicat de presa
Lista finala a beneficiarilor care au
semnat contracte cu APDRP(AFIR) prin
GAL ,, Valea Superioara a Crisului Alb”
Beneficiarii care au depus proiecte in cadrul sesiunilor din anii 2012,
2013,2014 si 2015 au semnat contracte
dupa cum urmeaza:
Sesiunea 1/2012

-Pe Măsura 411.125 „Îmbună-tăţirea și dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea și adaptarea
agriculturii și silviculturii”
1. ,,Drum de acces la exploatații
agricole în satul Dulcele, comuna
Gurahonț, județul Arad,, - Com. Gurahonț, sat Dulcele- Valoare publica
proiect 46.681 euro, valoare eligibilă
proiect46.681 euro si Valoare totala
proiect 58.006 euro. s-a semnat contractul in data de 11.09.2013.
2.,,Construire drum de exploatație
agricolă în comuna Dieci,,- Com. Dieci, sat Dieci-- Valoare publica proiect 49.783 euro, valoarea eligibila
proiect 49.783 si Valoare totala proiect 61.828 euro.s-a semnat contractul in data de 11.09.2013.
3.,,Îmbunătățirea și dezvoltarea
infrastructurii agricole prin amenajarea drumului agricol DE 31 Bocsig- Tămand,,- comuna Bocsig, județul AradValoare publica proiect
49.993 euro, valoarea eligibila proiect 49.993 si Valoare totala proiect
61.793 euro.s-a semnat contractul
in data de 10.09.2013.
-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru
economia și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii rurale”
1.Achiziționare de utilaj multifuncțional - buldoexcavator pentru
Serviciul Voluntar pentru Situații de
Urgență- Comuna Hălmagiu- Valoare publica proiect 50.000 euro,
valoare eligibila proiect 50.000 si
valoare totala proiect 67.851euro –
s-a semnat contractul in 10.09.2013
2.,,Modernizare stradă Gelu Rănoiu în localitatea Gurahonț,,- Comuna Gurahonț- Valoare publica
proiect 49.973 euro, valoare eligibilă proiect 49.973 euro si valoare totala proiect 62.094euro – s-a semnat contractul in 11.09.2013
3.,,Achiziționarea de instrumente muzicale în vederea promovării
activităților muzicale cu tradiție în
comuna Buteni,,- Comuna Buteni,
sat Buteni-Valoare publicaproiect
49.955 euro , valoare eligibila proiect 49.955 si valoare totala proiect
61.944euro – s-a semnat contractul
in 23.04.2013.
4.,,Amenajare parc și trotuare în
localitatea Secaș, comuna Brazii,,-
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Comuna Brazii, sat Secaș-Valoare
publica proiect 49.786 euro, valoare eligibila proiect 49.786 euro si
valoare totala proiect 61.849 euro –
s-a semnat contractul in 11.09.2013
5.,,Amenajare teren minifotbal în
localitatea Dieci,,- Comuna Dieci,
sat Dieci-Valoare publica publica
proiect 49.785 euro, valoare eligibilă proiect 49.785 euro si valoare totala proiect 61.421euro – s-a semnat contractul in 11.09.2013
6.,,Amenajare teren de sport și
grup sanitar în localitatea Răpsig,
comuna Bocsig, județul Arad,,- Comuna Bocsig, sat RăpsigVa loare publica proiect 49.984 euro,
valoare eligibilă proiect 49.984
euro si valoare totala proiect 61.781
euro – s-a semnat contractul in
10.09.2013
7.,,Amenajare trotuare în comuna
Bârsa,,- Comuna Bârsa, loc. Bârsa,
Aldești, Voivodeni-Valoare publica
proiect 49.611 euro, valoare eligibila proiect 49.611 euro si valoare totala proiect 61.613euro – s-a semnat contractul in 10.09.2013.
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin
pentru crearea și dezvoltarea de
micro-întreprinderi”
1.,,Achiziție utilaj pentru activități
auxiliare în producția vegetală- Loc.
Buteni, nr. 289, jud. Arad,,
Valoare publica proiect 24.500 euro,
valoare eligibilă proiect 35.000 euro
si valoare totala proiect 44.640 euro
– s-a semnat contractul in 22.02.
D2013.
2. ,,Dotare cabinet stomatologic
în localitatea Buteni, jud. Arad,,Loc. Buteni, nr. 49, jud. Arad-Valoare publica proiect 24.499 euro,
valoare eligibilă proiect 34.999euro
si valoare totala proiect 44.640
euro – s-a semnat contractul in
22.02.2013.
3.,,Achiziție utilaj pentru activități
auxiliare în producția vegetală,,Loc. Buteni, jud. Arad,,-Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare
eligibilă proiect 35.000 euro si valoare totala proiect 43.562 euro –
s-a semnat contractul in 22.02.2013.
Sesiunea 2/2012
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin
pentru crearea și dezvoltarea de
micro-întreprinderi”
1.,,Achiziții de utilaje pentru
activități auxiliare în producția vegetală,,- Comuna Buteni, sat Buteni,
nr 337 --Valoare publica proiect
24.349 euro, valoare eligibilă proiect 34.785 euro si valoare totala
proiect 43.134 euro – s-a semnat
contractul in 11.11.2013.
2.,,Achiziție
tractor
pentru
activități auxiliare în producția vegetală,, - Comuna Almaș, sat Joia

Mare nr. 24
-Valoare
publica
proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000euro si valoare totala proiect 43.400 euro – s-a semnat contractul in 05.11.2013.
3,,.Achiziție
tractor
pentru
activități auxiliare în producția vegetală,,- Comuna Almaș, sat Joia
Mare, nr. 15-Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă
proiect 35.000euro si valoare totala
proiect 43.400 euro – s-a semnat
contractul in 08.11.2013.
4.,,Achiziție tractor pentru activități auxiliare în producția vegetală, în comuna Almaș, județul
Arad,,- Comuna Almaș, sat Joia
Mare, nr 22-Valoare publica proiect
24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000 euro si valoare totala
proiect 43.400 euro – s-a semnat
contractul in 08.11.2013.
5.,,Achiziții de utilaje agricole pentru activități auxiliare în producția
vegetală în comuna Almaș, județul
Arad,,- Comuna Almaș, sat Cil, nr
199-Valoare publica proiect 24.465
euro, valoare eligibilă proiect
34.950 euro si valoare totala proiect
43.338euro – s-a semnat contractul
in 13.11.2013.
6.,,Achiziții de utilaje agricole pentru activități auxiliare în producția
vegetală în comuna Almaș, județul
Arad,,- Comuna Almaș, nr 39-Valoare publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000euro si
valoare totala proiect 62.176 euro –
s-a semnat contractul in 08.11.2013.
7.,,Dotare birou de consultanță
„Iovănuț Lorena” în localitatea Dieci, județul Arad,,- Comuna Dieci,
sat Dieci nr 235-Valoare publica
proiect 11.800 euro, valoare eligibilă proiect 16.858 euro si valoare totala proiect 16.858 euro – s-a semnat contractul in 07.11..2013.
-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia rurală
și punerea în valoare a moștenirii
rurale
1.,,Amenajare parc și teren de
joacă pentru copii în localitatea
Buteni,,- Comuna Buteni, sat Buteni-Valoare publica proiect 49.776
euro, valoare eligibilă proiect
49.776euro si valoare totala proiect
61.830 euro – s-a semnat contractul
in 09.12..2013.
2,,Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de urgență din comuna Dezna cu un buldoexcavator,,
- Comuna Dezna-Valoare publica
proiect 50.000 euro, valoare eligibilă
proiect 50.000 euro si valoare totala proiect 75.509 euro – s-a semnat
contractul in 28.11..2013.
3.,,Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situații de urgență din comuna Criștioru de Jos cu un buldoexcavator ,,-Comuna Criștioru de
Jos-Valoare publica proiect 50.000
euro, valoare eligibilă proiect
50.000 euro si valoare totala proiect
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63.727 euro – s-a semnat contractul
in 08.10..2013.
Sesiunea 1/ 2013
-Pe Măsura 411.125 „Îmbu-nătăţirea și dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii”
1.,,Dezvoltarea
infrastructurii
agricole prin amenajarea drumului
de exploatare DE 993,,- Oraș Sebiș
-Valoare publica proiect 49.777
euro, valoare eligibilă proiect
49.777 euro si valoare totala proiect
61.820 euro – s-a semnat contractul
in 11.11.2013.
-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătățirea
serviciilor de bază pentru economia
și populaţia ruralăși punerea în valoare a moștenirii rurale
1.,,Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de urgență din
comuna Pleșcuța, județul Arad
cu un buldoexcavator,,- Comuna
Pleșcuța-Valoare publica proiect
50.000 euro, valoare eligibilă proiect 50.000 euro si valoare totala
proiect 63.912 euro – s-a semnat
contractul in 08.01.2014
2.,,Amenajare teren de sport în
Iacobini, comuna Brazii,,- Comuna
Brazii, sat Iacobini-Valoare publica
proiect 49.436 euro, valoare eligibilă
proiect 49.436 euro si valoare totala proiect 61.389 euro – s-a semnat
contractul in luna aprilie , anul 2014.
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin
pentru crearea și dezvoltarea de
micro-întreprinderi”
1.,,Achiziție
utilaje
pentru
activități auxiliare în producția vegetală în localitatea Dezna,,- Comuna Dezna, sat Dezna,str. Scolii,
nr. 11județul Arad
Valoare
publica proiect 24.500 euro, valoare eligibilă proiect 35.000 euro si
valoare totala proiect 44.400 euro –
s-a semnat contractul in 17.02.2014
2.,,Achiziție de utilaje pentru
activități auxiliare în producția vegetală în localitatea Paulian, județul
Arad,,- Comuna Buteni, sat Paulian-Valoare publica proiect 24.500
euro, valoare eligibilă proiect
35.000 euro si valoare totala proiect
35.000 euro – s-a semnat contractul
in 08.01.2014. 3.,,Realizarea unei
investiții necesare pentru stabilirea,
tratarea și recoltarea culturilor vegetale în localitatea Dieci, județul
Arad,,- Comuna Dieci, sat Dieci-Valoare publica proiect 24.477 euro,
valoare eligibilă proiect 34.968
euro si valoare totala proiect 34.968
euro – s-a semnat contractul in
25.02.2014.
4.,,Achiziție echipament topografic, în sat Gurahonț, județul Arad,,Comuna Gurahonț, sat GurahonțValoare publica proiect 22.352 euro,
valoare eligibilă proiect 31.932
euro si valoare totala proiect 31.995
euro – s-a semnat contractul in
>>> pag. 7
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Sesiunea 2/ 2013
-Pe Măsura 411.121„Modernizarea exploataţiilor agricole”
1.,,Infiintare plantatie salcie
energetica in sat Hodiș Comuna
Barsa,,-Valoare publica proiect
24.106 euro, valoare eligibilă proiect 53.569 euro si valoare totala
proiect 59.927 euro – s-a semnat
contractul in luna iunie .2014
-Pe Măsura 411.125 „Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și
adaptarea agriculturii și silviculturii
1.,,Amenajare drumuri agricole
in localitatea Buhani, Comuna Dezna,,Valoare publica proiect
49.953 euro, valoare eligibilă proiect 49.953 euro si valoare totala
proiect 61.783 euro – s-a semnat
contractul in iunie 2014
-Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia ruralăși
punerea în valoare a moștenirii
rurale
1.,,Dotarea Serviciului voluntar pt
situații de urgenta in comuna Chisindia cu un buldoexcavator,,-Valoare publica proiect 50.000 euro,
valoare eligibilă proiect 50.000
euro – s-a semnat contractul in iunie 2014
Sesiunea 3/ 2013
- Pe Măsura 411.312 „Sprijin
pentru crearea și dezvoltarea de
micro-întreprinderi”
1.,,Infiintare birou topografie si
achizitie de echipament topografic
de specialitate in comuna Halmagiu, judetul Arad,,. Florea Florin –
Halmagiu- Valoare publica proiect
23.896 euro, valoare eligibilă pro-

Mare atenție!
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează
fermierii cu privire la obligaţia de a
respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2), conform cărora
este interzisă arderea miriștilor și a
resturilor vegetale pe terenul arabil,
precum și a vegetaţiei pajiștilor permanente.
Precizăm că este interzisă arderea
miriștilor și a resturilor vegetale pe
terenul arabil, precum și a vegetaţiei pajiștilor permanente, obiectivul
acestei condiţii fiind menţinerea
materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriștilor și resturilor vegetale, precum și menţinerea unui nivel
minim de întreţinere a solului prin
protejarea pajiștilor permanente.
Agricultorii care utilizează teren
SEBIȘ EXPRES
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iect 34.138 euro si valoare totala
proiect 34.138 euro – s-a semnat
contractul in iunie 2014
2.,, Infiintare unitate de intretinere retele electrice si de iluminat,, .
Matei Oliviu-Manerau- nr 46-comuna Bocsig , jud. Arad- Valoare
publica proiect 34.860 euro, valoare eligibilă proiect 49.800 euro si
valoare totala proiect 61.752 euro –
s-a semnat contractul in iunie 2014
Sesiunea 1/ 2014
Pe masura 41.112-“Instalarea
tinerilor fermieri”
1.Dezvoltarea exploatatiei Serb
Georgiana Ancuta-loc.Pescari,jud.
Arad,valoare
eligibila
proiect-40.000 euro.
2.Dezvoltarea si modernizarea fermei apicole din Sebis,jud.
Arad,beneficiar Maduta Marinela
Dana,valoare eligibila proiect-40.000 euro.
3.Dezvoltarea
fermei apicole
din Bontesti, jud.Arad, beneficiar
Ciucur Daniel,valoare eligibila proiect-40.000 euro.
4.Modernizarea fermei apicole
din sat Almas, jud. Arad, beneficiar
Avram Claudiu Alin, valoare eligibila proiect-16.000 euro.
5..Modernizarea dezvoltarea fermei apicole Paula-Stefania-Sebis
2014,loc.Sebis,jud.Arad,beneficiar
Tomuta Paula-Stefania,valoare eligibila proiect-40.000 euro.
6.Modernizarea fermei mixte Pop
Sergiu-Barsa 2014,valoare eligibila
proiect 40.000 euro.
7.Cresterea veniturilor exploatatiei Chilian Robert-Zoltan,com.
Buteni,jud.Arad,valoare
eligibila
proiect 40.000 euro.
8.Cresterea veniturilor exploatatiei Sava Elena,comuna Buteni,jud.
Arad,valoare
eligibila
proiect

40.000 euro.
Toate cele opt contracte s-au
semnat in luna decembrie 2014.
-Pe Măsura 411.125 „Îmbunătăţirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și
adaptarea agriculturii și silviculturii
1.Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii agricole prin modernizarea de drumuri agricole de
exploatatie existente in comuna
Brazii,judetul Arad,valoare eligibila
proiect 48.880 euro,valoare totala
proiect 62.136 euro.
2.Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii agricole prin amenajarea drumului agricol DE1 pe
teritoriul comunei Halmagel ,judetul Arad,valoare eligibila proiect
50.000 euro,valoare totala proiect
65.910 euro.
Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia ruralăși
punerea în valoare a moștenirii
rurale
1.Achiziție utilaj pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta din cadrul Primariei Bocsig,com. Bocsig,jud.
Arad,valoare
eligibila
proiect
60.975 euro,valoare totala proiect
75.609 euro,contract semnat in
luna februarie 2015.
Sesiunea 2/ 2014
-Pe Măsura 411.125 „Îmbu-nătăţirea și dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea și adaptarea
agriculturii și silviculturii
1.Reamenajare drum agricol Miriste-Barda in comuna Buteni, judetul Arad,valoare eligibila proiect
49.996 euro,valoare totala proiect
62.559 euro.
Sesiunea 4/ 2014
-Pe masura 41.112-“Instalarea
tinerilor fermieri”
1.Extinderea fermei zootehnice Ioja Septimiu-Adrian, loc.
Cuied(com.Buteni), jud.Arad, valoare eligibila proiect -24.000 euro.

2.Dezvoltarea si cresterea fermei
mixte din Halmagiu, judetul Arad,
valoare eligibila proiect- 40.000
euro.
3.Modernizarea fermei mixte
Iovuta 2014,loc. Gurahont, judetul Arad, valoare eligibila proiect40.000 euro.
4.Diversificarea si modernizarea
exploatatiei mixte din Almas, judetul ARAD,valoare eligibila proiect32.000 euro.
Anul 2015
Pe masura 41.112-“Instalarea
tinerilor fermieri”
1.Modernizarea fermei Vicar-Barsa 2014,valoare eligibila proiect16.000 euro.
2.Dezvoltarea fermei zootehnice
din Barsa,judetul Arad,valoare eligibila proiect-24.000 euro.
3.Dezvoltarea si modernizarea
fermei apicole Olar,loc. Barsa, judetul Arad,valoare eligibila proiect40.000 euro.
4.Dezvoltarea fermei de vaci din
Halmagiu, judetul Arad,valoare eligibila proiect-40.000 euro.
5.Modernizarea fermei Mihulin
2014, loc.Sebis, jud.Arad, valoare
eligibila proiect-40.000 euro.
Pe Măsura 411.322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populaţia ruralăși
punerea în valoare a moștenirii
rurale
1.Dotarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență prin achizitie de utilaje in comuna Hălmăgel,
valoare publica proiect 31.450 euro
,valoare totala proiect 38.998 euro.
In total au fost semnate un numar
58 de contracte, respectiv 1 contract pe Măsura 411.121, 9 contracte pe Măsura 411.125, 15 contractepe Măsura 411.312,16 contracte
pe Măsura 411.322,17 contracte
pe masura 411.112,iar suma totala
platita de AFIR(APDRP) beneficiarilor pana la 31.07.2015 este de peste 800.000 euro.

arabil (inclusiv pajiști temporare)
nu trebuie să ardă miriștile și/sau
resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale
păioase, vreji de planteproteice sau
de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ș.a.),
inclusiv miriștile sau iarba rămasă
după cosirea pajiștilor temporare,
precum și vegetaţia pajiștilor permanente.
Agricultorii care utilizează pajiști
permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiștilor.
Agricultorilor care nu respectă
condiţia GAEC 6.2 li se vor aplica reduceri ale cuantumului total
al schemelor de plăţi directe și ale
ajutoarelor naţionale tranzitorii,
conform modului de aplicare a
sancţiunilor pentru nerespectarea
normelor de ecocondiţionalitate,
indiferent de suprafaţa arsă.

APIA a încheiat Protocolul de
colaborare nr. 148/3655/77288 din
06.06.2014, cu Garda Naţională de
Mediu (GNM) și cu Inspectoratul
General pentru Situaţii de Urgenţă
(IGSU), privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare
de către fermieri a bunelor condiţii
agricole și de mediu referitoare la
arderea miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil și la arderea
pajiștilor permanente.
Se urmărește, prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere
a miriștilor și a vegetaţiei, prin
sancţionarea celor care încalcă
aceste dispoziţii, de către toate cele
trei instituţii semnatare ale protocolului.
Ca urmare a numărului mare de
incendieri din anii precedenți, ca
măsură de prevenire și combatere
a fenomenului, APIA a luat decizia
ca nerespectarea normelor de eco-

condiţionalitate să fie încadrată la
gravitate mare și să-i fie atribuită
sancţiunea maximă în acest sens,
prevăzută de Regulamentul (UE)
nr. 1306/2013 privind finanţarea,
gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr.
2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE)
nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008
ale Consiliului, respectiv Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014
de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în
ceea ce privește Sistemul Integrat
de Administrare și Control și condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor și pentru sancţiunile
administrative aplicabile în cazul
plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiţionalităţii.
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În atenția cetățenilor:Detaliile noului cod fiscal pregătit pentru 2016

Există o mulțime de taxe care cresc!

Cum la televizor vedem cu toții ba pe unul ba pe altul care vorbește despre codul fiscal pe care guvernul
l-a pregătit pentru anul 2016 și despre care se spune că reduce TVA de la 24% la 20%, ne-am gândit să vă
prezentăm nu ce vor unii sau alții, ci taxele care cresc, fiindcă despre aceste taxe nu prea vorbește nimeni.

Românii ar putea plăti de anul viitor impozite de până la două ori mai mari pentru
locuinţe, potrivit noului Cod Fiscal. Administraţiile financiare vor putea aplica cote de
impozitare între 0,08% și 0,2% din valoarea
impozabilă a clădirilor rezidenţiale, faţă de
0,1% în prezent.
Noul Cod Fiscal aduce vești proaste și pentru persoane cu profesii independente care
vor plăti mai mult la stat. Noul Cod Fiscal le
aduce acestora o majorare cu 10,5% a contribuţiei individuale la pensii, care nu poate depăși 5 salarii medii pe economie. Astfel, vor
fi dezavantaţi cei ce câștigă mai puțin și vor fi
avantajaţi cei cu bani mai mulţi.
În plus, firmele românești vor fi dezavantajate faţă de cele din alte state UE în ce privește
plata impozitelor pe dividente.
În afară de reducerea TVA la 20% care se va
aplica din 2016, celelalte măsuri de relaxare
fiscală promise – reducerea impozitului pe
dividende de la 16% la 5%, eliminarea “taxei
pe stâlp” și a supraccizei - au fost doar povești
pentru anul viitor.
Noul Cod Fiscal aduce vești bune pentru
românii bogați. Codul îi avantajează pe cei
care deţin mai multe case și pe cei cu locuinţe cu o suprafaţă mai mare de 150 de metri
pătraţi. Pentru prima casă în afara celei de
domiciliu se plătea până acum la primărie un
impozit majorat cu 65%, pentru a doua un
impozit mărit cu 150%, iar pentru a treia cu
300%. Aceste taxe majorate vor fi eliminate
din 2016. La fel și cele pentru proprietăţile cu

suprafeţe mai mari de 150 de metri pătraţi.
PFA-urile ( persoane fizice autorizate) vor
datora impozite mai mari la stat, la fel și cei
care desfășoară activităţi și profesii independente, care vor trebui să plătească contribuţii
individuale la pensii mai mari cu 10,5%, plafonate la nivelul de 5 salarii medii pe economie.
Astfel, de la 1 ianuarie 2016 devine obligatorie plata CAS (contribuţia individuală la
pensii) de 10,5% de către PFA, chiar dacă
aceasta este deja angajată ca salariat. Dacă
aceste categorii de persoane doresc o pensie
întreagă, opţional, prin decizie personală,
vor achita și contribuţia angajatorului la pensii (15,8%). Cei care nu optează pentru plata
contribuţiei angajatorului ar putea beneficia
la calculul stagiului de cotizare doar de o treime, deși valoarea contribuţiei individuale în
total contribuţii pentru pensie este de peste
40%. Nu se ţine cont de faptul că stagiul de
cotizare de 1/3 era corelat cu un raport de 1:2
(10,5% contribuţie individuală și 20,8% contribuţie angajator). Așadar, CAS are un mod
de impunere discriminatoriu, dezavantajând
în mod clar întreprinzatorii (PFA). Aceștia
contribuie la fel ca salariaţii (contribuţie individuală), dar primesc beneficiii mai puţine,
În noul Cod Fiscal impozitul pe clădiri va
ﬁ diferenţiat în funcţie de scopul utilizării
acesteia. Dacă o clădire este rezidenţială –
adică neutilizată în activităţi economice -,
impozitul este între 0,08% şi 0,2%.Dacă
însă clădirea are destinaţie mixtă, şi aici

Pagini de istorie
Prunișorul în urma celui de-al II-lea război mondial
După trei zile de lupte crâncene ce s-au dat pe raza satului Prunișor invadatorii au fost siliți
să se retragă spre Beliu Pornind în urmărirea lor, am ajuns la intrarea în sat cam la o oră după
eliberarea lui. Când am ieșit din Cerâștea la șosea, au si apărut urmele teatrului de război. În
șanţ, la colţul pădurii, un ostaș fără suflare. Peste șosea, la 20 m, alt erou cu faţa la pământ.
]n mijlocul uliţei, la Georgilică era încă unul căzut la datorie. Pe uliţa din deal, lângă casa lui
Popa Isai, nr. 88 v, se aflau patru ostași căzuţi în vârtejul luptei. În curtea casei lui Floruţ Gheorghe, nr. 21 v., era încă un apărător al Pruniiorului. Aceștia au fost numai câţiva din cei care
și-au dat viaţa pentru libertatea și fericirea neamului.
Pentru cîteva minute, m-am abătut din drum să văd școala. Era într-o stare deplorabilă.
Toate geamurile din ferestre fuseseră sparte din cauza suflului produs de explozia obuzelor de artilerie. Scândurile de la streșini ieșiseră din cuie si atârnau ciuruite de schije. Pereţii
erau ciuruiţi. Pe unele porţiuni căzuse tencuiala si în interior. o schijă străbătuse tocul ferestrei și se înfipse în scândura de la capătul patului. Mare parte din ţiglele de pe acoperiș fuseseră sparte. În cancelarie, registrele și cărţile de la bibliotecă erau împrăștiate pe podele.
În grădina și curtea școlii au căzut șapte obuze de artilerie. Unul a căzut
pe grajd, distrugând jumătate de acoperiș plus două grinzele. Un obuz
a rupt cusurăul de la coridorul școlii confesionale și a dărâmat un stâlp.
Doi stâlpi de cărămidă de la gard au fost dărâmaţi, iar riglele, lănteţii și
porţile sfârtecate de schije. Trei pomi din curtea școlii au fost retezaţi și
trântiţi la pământ.
Pe grădina vecină era biserica veche. Fiind considerată post de observaţie, a primit trei lovituri nimicitoare. A trebuit să fie demolată.
Toate casele de pe uliţa scolii au fost grav avariate: geamurile si ţiglele
sparte, pereţii ciuruiţi. Pe uliţa lui Baia arseseră complet gospodăriile lo-

se regăsesc majoritatea sediilor sociale ale
societăţilor din categoria IMM-urilor sau
sediul social al persoanelor ce desfăşoară
activităţi independente, impozitul se poate
majora de aproape 10 ori, respectiv în procent de 0,2% - 1,3% din valoarea construcţiei
Tot în urma aşa-zisei relaxări ﬁscale, rămân şi se accentuează discriminările privind
regimul de impozitare al capitalurilor româneşti. Investitorii străini vor ﬁ avantajați
față de cei români. “Astfel, impozitul pe
dividend plătit de o companie românească
către o altă companie românească sau către acționari ori asociați români va ﬁ taxat
cu 16%, iar dacă s-ar face aceleaşi plăţi de
dividende către companii sau asociați ori
acționari din alte state membre UE, veniturile din dividende sunt scutite de impozitare
în România.
Supraacciza la carburanţi - ce a determinat
transportatorii să alimenteze în alte state va ﬁ păstrată, la fel ca și celebra taxă pe stîlp
Noul Cod ﬁscal prevede aplicarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS)
de 5,5% la toate veniturile.“De exemplu,
deşi impozitul pe dividende nu mai scade de
la 16% la 5%, apare suplimentar un nou bir
pentru români: prevederea care stabileşte
ca obligatorie plata CASS şi pentru aceste
venituri, fără plafonarea la 5 salarii medii
pe economie. În prezent, persoanele care au
contracte de munca nu plătesc CASS pentru
veniturile din dividende.
Cât privesc taxele care scad acestea sunt:
TVA de la 24% la 20% , impozitul pe clădiri
pentru cei care dețin mai multe imobile și
se elimină impozitul pe construcţii speciale
pentru construcţiile din agricultură.

Spicuiri din monograﬁa satului Prunișor, scrisă
de prof. Vasile Brăiloiu

cuitorilor Ivuţ Nicolae si Toma Milente nr. v. 31. Peste pod, lângă vale arsese grajdul locuitoarei Toader Ana. De asemenea, a ars o parte din grajdul locuitorului Groza Ilarie nr. v. 21.
Geamuri sparte și ţigle de pe acoperiș au fost la toate casele din sat. În
fata birtului, în șosea, a căzut un obuz de artilerie. Groapa s-a cunoscut
multă vreme. Din cauza lipsei de materiale nu s-au putut șterge urmele
lăsate de război decât după câţiva ani. Școala a fost reparată mai curând,
dar geamurile din ferestre s-au completat abia în anul 1948. Trecuseră mulţi ani de la război si casele unor locuitori aveau acoperiș jumătate din ţigle, jumătate din paie. Locuitorii Ivuţ și Toma au primit material lemnos din pădurea comunală și au construit case noi. Biserica a fost
construită din nou și s-a dat în folosinţă abia la 1 noiembrie 1981.
Pe lângă pagubele pricinuite în anul 1944, războiul a mai produs suferinţe și în aii următori.
Copiii găseau cartușe, grenade, focoase și se jucau cu ele. Le băgau în
foc. Schijele unui cartuș au lovit pe F.P. despicându-i buza. Poartă semnul ca amintire a vremurilor din copilărie.
Și după 20 ani, războiul a cauzat suferinţe si groază. În anul 1964, înv.
Groza Aurelia s-a dus cu elevii prin Cerâște să adune ghindă. Elevii
Tomuța Traian, clasa a IV-a, și Cristea Nicolae, clasa I, au găsit o grenadă lângă un stejar. Tomuța s-a apucat șă-i scoată inelul. Cristea s-a ascuns după stejar. Grenada a explodat și a omorât pe loc ?pe Tomuta, iar
pe Cristea 1-a rănit. Spre norocul lor, ceilalţi elevi au fost mai departe în pădure. Spaima prin care au trecut nu se poate descrie. De asemenea durerea părinţilor, care și-au pierdut fiul în această împrejurare este
groaznică.
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