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„Național Sebiș” – liderul seriei!
1 Naţional Sebiş 7 5 1 1 7 3 +4 16
2 ASU Poli  6 5 0 1 13 4 +9 15
3 CSM Lugoj 7 5 0 2 12 5 +7 15
4 Performanța Ighiu 7 4 2 1 12 5 +7 14
5 Metalurgistul Cugir  7 4 1 2 17 10 +7 13
6 Hunedoara 7 4 0 3 14 10 +4 12
7 Nuova Mama Mia 6 4 0 2 11 8 +3 12
8 Pandurii Târgu Jiu  7  2 3 2 9 8 +1 9
9 Măgura Cisnădie  6 2 2 2 7 9 -2 8
10 Minerul Motru 7 2 2 3 4 9 -5 8
11 Cetate Deva 6 2 0 4 6 11 -5 6
12 Millenium Giarmata 6 1 2 3 5 8 -3 5
13 CS U Craiova II 6 1 0 5 4 11 -7 3
14 Filiaşi 7 1 0 6 6 16 -10 3
15 Ineu 6 0 1 5 1 11 -10 1

 A sunat din nou clopoţelul. Un 
nou an școlar a început la școală. 
Clasele au prins din nou viață, 
vocile elevilor răsunând iarăși în 
acest  nou an școlar. 

Cei mai mici dintre elevi, pli-
ni de emoție și cu buchete de 
� ori în mână, au intrat pentru 
prima dată în clasele care patru 

ani de acum încolo îi vor găzdui. 
Părinții și ei prezenți, i-au încu-
rajat și i-au predat spre pregătire 
profesorilor. 

De acum încolo acești profesori 
vor �  al doilea părinte pentru � e-
care dintre elevi. 

Noul an școlar a început cu mare 
fast.

Clasele au prins viață!
A început un nou an școlar
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Biserica Crestină Baptistă 
„Maranata” din Sebiș

În ce constă un nume?
Purtăm un nume – baptiști – care 

există de secole, un nume care a re-
zistat și încă rezistă încercării tim-
pului. Aceasta se datorează faptului 
că cel mai adesea, în spatele acestui 
nume s-a putut găsi integritate bi-
blică și încredere. 

Baptiștii au onorat Biblia că � ind 
Cuvântul lui Dumnezeu și au păs-
trat convingerea fermă că numai 
Sfânta Scriptură este singura lor au-
toritate pentru credinţă și practică, 
considerând că vieţile și bisericile 
trebuie conduse după Biblie.

Numele „baptist” a fost asimilat 
cu cei care se botezau, ca o expresie 
a credintei personale, semni� cand 
unirea lor cu Hristos (in moartea 
Lui) pe care o simbolizeaza atat de 
plastic botezul (prin scufundare).

Clasamentul Ligii a III-a, Seria a IV-a
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... Povestea merge mai departe!

Orice poveste frumoasă are un 
început pe măsură! Orice poveste 
frumoasă se naște din pasiunea 
naratorului de a expune în pagini 
scrise  situații, întâmplări demne 
de a �  luate în seamă, demne a de 
a rămâne pentru posteritate.

„Național Sebiș” este o astfel 
de poveste! O poveste frumoasă 
despre istoria unei echipe a tutu-
ror sebișenilor, rămasă mereu în 
inimile și amintirile iubitorilor 
fotbalului din oraș. O echipă, un 
nume: Sebiș! Amintiri și oameni: 
sebișenii! Oameni care nu au do-
rit ca numele „Crișana Sebiș”  să 
rămînă ceva pierdut în negura 
vremii, ceva de spus copiilor la 
gura sobei. Oameni care au dorit 
ca acest nume „Crișana Sebiș” să 
dăinuie, să � e și astăzi pe buzele 
tuturor și astfel povestea să conti-
une! Și iată, continuă frumos, prin 
„Național Sebiș” numele acesta 
drag azi sebișenilor � ind rostit și în 

prezent, ca urmare a implicării pri-
marului Feieș Gheorghe, cel care, 
din iubire față de oraș, față de is-
torie, față de sebișeni, a făcut tot ce 
i-a stat în ptință pentru ca istoria 
scrisă de „Crișana Sebiș” să con-
tinue și ca atare a găsit, acum ani 
buni, soluția ca Sebișul să se bucu-
re în continuare de prezența „spor-
tului rege” prin transformarea„ 
Crișanei Sebiș” în „Național Sebiș”, 
reîn� ințănd practic echipa de la 
zero, dându-ne atfel posibilitatea 
de a continua povestea fotbalului 
sebișan prin acest nume „Național 
Sebiș”, un  nume de referință, un 
nume iubit și respectat astăzi.

Când rostim acest nume ne gân-
dim la pasiune și iubire, ambele 
sentimente � ind vizibile și simțite 
de oricine vine la Sebiș, la meciu-
rile de acasă ale echipei. Pasiune 
pentru „sportul cu balonul rotund”, 
pasiune pentru că pe teren joacă 
„Național Sebiș” pentru sebișeni, 
iubire pentru această echipă, pen-
tru acest nume: „Național Sebiș”!
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Istoria poartă măr-
turia devotamentului baptiștilor 
faţă de Mântuitorul Isus Hristos și 
faţă de Biblie. Ei au făcut mari efor-
turi pentru a duce Evanghelia în 
toate colţurile lumii, neuitând că și 
în jurul lor există un câmp de mi-
siune, apărând în felul acesta cau-
za evenghelizarii și au aprins treziri 
spirituale. În același timp, au consi-
derat că trebuie să � e cetăţeni buni, 
respectând legea și moralitatea bi-
blică. 

“Eticheta” baptistă este un nume, 
un semn care identi� că poziţia doc-
trinară a bisericii. Există câteva 
principii fundamentale care alcătu-
iesc esenţa creștinismului și acestea 
au de-a face cu Persoană și lucrarea 
Domnului Isus Hristos: 

El a fost conceput de Duhul Sfânt, 
fără ajutorul unui tată omenesc; 

El a fost Dumnezeu și om, în ace-
lași timp, având două naturi uni� -
cate într-o singură Persoană; 

El a purtat păcatele noastre în tru-
pul Său pe cruce, unde s-a jert� t ca 
Mielul lui Dumnezeu; 

El a înviat trupește din morţi a tre-
ia zi și va veni din nou pe pământ 
tot așa cum s-a înălţat la cer.

Particularităţile
 credinţei baptiste 

Învăţăturile de mai jos, care se ba-
zează pe Sfânta Scriptură sunt sus-
ţinute de credincioșii baptiști, fără 
însă a pretinde că ele sunt exclusiv 
baptiste. 
Autoritatea Bibliei – Cuvântul 

lui Dumnezeu scris prin inspiraţia 
Duhului Sfânt – Biblia – este singura 
normă de credinţă și purtare pentru 
cel credincios, este autoritatea supre-
mă. Nici un alt document scris sau 
grup de oameni, oricât ar �  de pre-
stigios, nu se apropie de autoritatea 
Cuvântului lui Dumnezeu. 

“De aceea, pe orișicine aude aceste 
cuvinte ale Mele, și le face, î-l voi ase-
măna cu un om cu judecată, care și-a 
zidit casă pe stânca.” – (Matei 7.24) 
Autonomia bisericii locale – 

Biserica locală este responsabi-
lă numai înaintea Capului Biseri-
cii, Domnul Isus Hristos. Credinţa 
și practica bisericii loacale nu pot �  
impuse de vreo autoritate din afară, 
doar autoritatea lui Dumnezeu este 
cea care domnește. Însă, bisericile 
se pot asocia pentru a lucra împreu-
nă la stabilirea Împărăţiei lui Dum-
nezeu în inimile oamenilor. Biseri-
cile au menirea de a-L proslăvi pe 
Dumnezeu, de a răspândi Evanghe-
lia și de a veghea la creșterea spiri-
tual a � ecărui credincios, prin part-

asia frăţească. 
Preoţia tuturor credincioșilor 

– “Și voi, ca niște pietre vii, sun-
teţi zidiţi că să � ţi o casă duhovni-
cească, o preoţie sfânta, și să adu-
ceţi jertfe duhovnicești, plăcute lui 
Dumnezeu, prin Isus Hristos.” – (1 
Petru 2.5) Fiecare credincios este 
un preot al lui Dumnezeu și poa-
te intră în prezenţa Lui în mod di-
rect prin Marele nostru Preot, Isus 
Hristos. Noi putem intra în prezen-
ţa lui Dumnezeu, la tronul Său de 
har, datorită morţii înlocuitoare a 
lui Hristos și nu datorită vreunui 
merit de al nostru. 
Două simboluri – Botezul prin 

scufundare în apă și Cina Domnu-
lui, rânduite de Dumnezeu pentru 
Biserica Sa. Amândouă ilustrează 
lucrarea de răscumpărare a Dom-
nului Isus Hristos pentru noi. Bo-
tezul îl identi� ca pe credincios cu 
Isus Hristos în moartea Să, în în-
groparea Să și în învierea să. De 
aceea, în bisericile baptiste este 
practicat doar botezul prin scufun-
dare, în urma mărturisirii publice a 
credinţei personale în Isus Hrisos. 
Cina Domnului ne aduce aminte de 
jertfa răscumpărătoare a Domnului 
Isus Hristos. Pâinea simbolizează 
trupul Său dat ca jertfă pentru pă-
cat, iar paharul cu rodul viţei sem-
ni� că sângele Său care a fost văr-
sat pentru iertarea păcatelor. Prin 
această lucrare, noi vestim moartea 
Domnului “până va veni El”. 
Libertatea spirituală individu-

ală – Fiecare individ are libertatea 
de a crede așa cum îi dictează con-
știinţa. Nimeni nu ar trebui forţat 
să aibă vreo convingere împotriva 
voinţei sale. Baptiștii cred că � ecare 
individ va sta înaintea lui Dumne-
zeu și va da socoteală pentru sine. 
Așadar, � ecare persoană are liber-
tatea de a alege ce este drept înain-
tea lui Dumnezeu și în special, de 
a-L alege pe Isus Hristos ca Mântu-
itor. 
Două feluri de lucrători – pas-

torul și diaconul. Termenii “pas-
tor”, “bătrân” și “episcop” (supra-
veghetor) sunt trei nume diferite 
pentru aceeași slujbă. Ca pastor, 
trebuie să hrănească și să îngrijeas-
că turma lui Dumnezeu; ca bătrân, 
reprezintă un exemplu de maturi-
tate care trebuie să-i inspire pe cei-
lalţi; ca episcop, supraveghează și 
conduce lucările bisericii locale, ca 
aceasta să-și îndeplinească meni-
rea: de a aduce slavă lui Dumne-
zeu și Evanghelia, tuturor oameni-
lor.
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Diaconul – este 
chemat la o lucrare de slujire a 
membrilor bisericii locale, în tot 
ce ţine de nevoile speci� ce, după 
voia lui Dumnezeu. 

Separarea bisericii de stat – 
Dumnezeu a instituit Biserica 
și de asemenea și guvernarea ci-
vilă. Credem că autoritatea sta-
tului este de la Dumnezeu, � ind 
rânduită pentru păstrarea drep-
tului, ordinei și pedepsirea celor 
care fac rău. Potrivit Cuvântului 
lui Dumnezeu suntem datori de 
a ne supune legilor, de a ne înde-
plini îndatoririle cetăţenești și de 
a ne ruga pentru toate autorită-
ţile statului. Statul nu trebuie să 
controleze Biserica și nici Biseri-
ca statul. Biserica duce Evanghe-
lia la oameni și îi ajută pe cei cre-
dincioși să crească spirituali, că să 
devină creștini activi. 

Considerând aceste particula-
rităţi câ � ind biblice, suntem da-
tori nu doar să le credem, ci să le 
și practicăm! 

Biserica Crestină Baptistă 
„Maranata” din Sebiș

Biserica Creștină Baptistă “Ma-
ranata” – Sebiș, ca parte a marii 
familii a biesricilor baptiste din 
ţara noastră, aparţine Comuni-
tăţii Bisericilor Creștine Baptiste 
“Valea Crișului Alb” – Sebiș, co-
munitate în� inţată la începutul 
anului 1990, reluând o lucrare în-

cepută pe aceste meleaguri ime-
diat după primul război mondi-
al, printr-o Comunitate Baptistă 
a bisericilor din această zonă, la 
Buteni. 

Lucrarea acestei biserici locale 
a început în luna august a anului 
2010. De atunci înainte, slujirea 
acestei biserici locale a avut în ve-
dere cele două scopuri primordi-
ale ale Bisericii: să aducă slavă lui 
Dumnezeu și să ducă Evanghelia 
Domnului Isus Hristos la toţi oa-
menii. Lucrarea desfășurată în și 
prin această biserică s-a îndrep-
tat, în primul rând, spre membrii 
acesteia și familiile lor, cât și spre 
unele localităţi din zonă. 

O parte importantă a lucrării bi-
sericii noastre o reprezintă sluji-
rea corului mixt, sub conducerea 
fratelui Lazăr Ioan. S-a căutat păs-
trarea și continuarea unei bune 

“tradiţii” baptiste, știut � ind fap-
tul că rare au fost bisericile care să 
nu �  avut cor, în decursul istoriei 
bisericilor baptiste. 

În repertoriul corului au predo-
minat minunatele și melodioase-
le cântări ale compozitorului Ioan 

Chișmorie, din Măderat, cunos-
cute și iubite în bisericile baptis-
te: Aud un cor de mii de păsărele, 
Tristul păstor, Când L-am văzut 
răbdând pe cruce. De asemenea, 
lucrările corale ale fratelui Iovan 
Miclea ( actual, în SUA), alături 
de alte lucrări corale de valoare. 
Corul bisericii noastre a produs 
bucurie fraţilor și a adus laudă 
lui Dumnezeu prin aceste cân-

tări și în alte biserici ale Comuni-
tăţii noastre: “Maranata” – Arad, 
Vârfurile, Pleșcuţa, Gurahonţ, 
Rădești, Bărzești, Cărand, Dezna, 
Slatina de Criș – unde a împodo-

bit serviciile de botez, Moneasa, 
Dieci, Calacea (Bihor), Iermata, 
Târnova, Chisindia. În perioada 
celor cinci ani de la constituire a 
bisericii “Maranata”, � ecare servi-
ciu de închinare și laudă pentru 
Domnul a fost înviorat de slujirea 

corului. 
Slujirea pastorală, atât de nece-

sară unei biserici locale, s-a făcut, 
chiar de la în� inţarea sa, în echi-
pa de slujire: fr. Popa Dorel (+), fr. 
Emanuel Popa, fr. Chisăliţă Con-
stantin, fr. Adrian Bărac și fr. La-
zăr Marius. Actualmente, slujirea 
pastorală este asigurată de fr. Chi-
săliţă Constantin, împreună cu fr. 
Lazăr Marius, cu aplecare și spre 
câteva biserici locale din zonă, 
care au nevoie de sprijinul nostru, 
atât la serviciile din Casa Dom-
nului cât și la anumite evenimen-
te: Susani, Ignesti, Dezna, Slatina 
de Criș. 

Dorind să împlinim voia lui 
Dumnezeu, am căutat să zidim 
biserica pentru a �  e� cientă în 
slujirea să pentru Domnul și pen-
tru semenii noștri. 

Pentru a putea face lucrul acesta, 

cu toţii, este important să ţinem 
seama de cuvintele Scripturii, așa 
cum ni le-a scris apostolul Pavel, 
la Efeseni 5.15 – 19: “Luaţi seama 
deci să umblaţi cu băgare de sea-
mă, nu ca niște neînțelepți, ci ca 
niște înţelepţi. Răscumpăraţi vre-
mea, căci zilele sunt rele. De ace-
ea nu � ţi nepricepuţi, ci înţelegeţi 
care este voia Domnului. Nu vă 
îmbătaţi de vin, aceasta este des-
trăbălare. Dimpotrivă, � ţi plini de 
Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, 
cu cântări de laudă și cu cântări 
duhovnicești, și cântaţi și aduceţi 
din toată inima laudă Domnului.” 

Așadar, pentru ca Dumnezeu 
să-și primească slava și lucrarea 
de lărgire a Împărăţiei Sale în ini-
mile oamenilor să se poată extin-
de, să dorim din toată inima și să 
împlinim ce ne cere El: umblare 
cu înţelepciune în toate compar-
timentele vieţii noastre, răscum-
părând vremea, făcând bine la 
toţi, sub călăuzirea și cu plinăta-
tea Duhului Sfânt, aducând laude 
Domnului! 

Dumnezeu să binecuvînteze toţi 
locuitorii orașului nostru și să-
și reverse harul Său peste � ecare 
dintre noi! 

(Lazăr Marius, împreună sluji-
tor al Bisericii “Maranata”- Sebiș, 
cu fratele Chisăliţă Constantin) 

SEBIȘ EXPRES

                                                   SEBIȘ EXPRES           pag. 3  

Biserica Crestină Baptistă 
„Maranata” din Sebiș

>>> pag. 2



                                             SEBIȘ EXPRES           pag. 4  

SEBIȘ EXPRES

CMYK

Clasele au prins viață!
A început un nou an școlar

Urez tuturor elevilor 
să aibă un an plin de 
succese și cu multe îm-
pliniri. Școala, ca și eta-
pă importantă a vieții 
reprezintă locul în care 
� ecare elev se formează 
ca personalitate, își des-
coperă aptitudinile, își 
dezvoltă comunicarea, 
se pregătește pentru 
viață. Școala reprezintă 
instituția fundamenta-
lă unde se acumulează 
cunoștințele necesare 
pentru reușita în viitor 

a � ecărui elev de astăzi. 
De aceea, școala trebu-
ie luată foarte în serios 
de către � ecare elev și 
eu sper că toți elevii 
care învață la instituțiile 
școlare ale orașului nos-
tru vor face acest lucru. 
Avem dascăli dedicați, 
bine pregătiți, care cu 
siguranță vor face tot 
posibilul pentru ca ele-
vii să bene� cieze de o 
pregătire școlară cât 
mai bună. 

Cu siguranță că cei 
mai mici dintre elevi 
au pășit cu emoție 
pragul școlii, iar auzul 
primului clopoțel a 
reprezentat ceva nou 
pentru ei. Sper ca aces-
te emoții să dispară cât 
mai repede și cei mai 
mici dintre elevi să for-
meze un colectiv unit, 
să-și asculte dascălii și 
să învețe cât mai bine. 

Îmi doresc ca și pe vi-
itor instituțiile școlare 
sebișene să-i pregă-
tească cât mai bine 
pe acești minunați 
copii, astfel încât să 
acumuleze bagajul de 
cunoștințe necesar 
pentru viitor, instițuții 
pe care le voi spri-
jini în continuare în 
tot ceea ce întreprind 
pentru asigurarea 
unui climat școlar în-
dreptat spre pregătire 
și performanță.

Părinților le doresc să 
aibă copii cât mai sili-
tori, elevilor să obțină 
note cât mai mari, iar 
dascălilor să se bucu-
re numai de rezultate 
bune cu elevii pe care îi 
pregătesc.

Primar 
Feieș Gheorghe

Cum școala și-a deschis din nou porțile pentru primirea 
elevilor, în acest număr al publicației locale ne-am îndreptat privirea asu-
pra celor mai mici elevi ai școlii , respectiv cei care au pășit în clasa pre-
gătitoare. Cu siguranță că ei sunt și cei care au avut cele mai mari emoții, 
care însă le vor trece repede, după ce vor forma prietenii, după ce se vor 
obișnui cu colectivul, după ce dascălii lor le vor arăta ce înseamnă școala 
și grădinița, ca și cadre de pregătire plăcute și interactive.

Primar 
Feieș Gheorghe

În clasa pregătitoare, co-
piii își vor dezvolta capa-
citatea de a comunica, vor 
stabili sau consolida pri-
mele contacte cu lumea 
numerelor și a literelor, vor 
învăţa să observe mediul 
înconjurător și să interacţi-
oneze cu ceilalţi copii, prin 
jocuri didactice, activităţi 
în echipă, activităţi de des-
coperire, prin desen sau 
muzică. 

De asemenea, se vor face 
mai multe ore de mișcare. 
La sfârșitul anului, cadrele 
didactice completează un 
raport de evaluare pentru 
� ecare copil. 

Raportul de evaluare este 
un document-tip, în care 
se consemnează niveluri-
le de dezvoltare � zică, so-
cio-emoţională, cognitivă, 
a limbajului și a comunică-

rii, precum și a dezvoltării 
capacităţilor și atitudinilor 
de învăţare ale elevilor a� aţi 
la � nalul clasei pregătitoare.

Documentul se constituie 
că parte integrantă a por-
tofoliului El permite depis-
tarea eventualelor di� cul-
tăţi de învăţare și adoptare 
a unor măsuri de remedi-
ere. Conţinutul raportu-
lui de evaluare are caracter 
con� denţial 

DEZVOLTAREA 
FIZICĂ ȘI MOTRICĂ

Identi� carea principale-
lor caracteristici ale postu-
rii corporale corecte 

Utilizarea unor mișcări 
speci� ce diferitelor seg-
mente ale corpului 

Executarea unor mișcări 
sugestive și folosirea unei 
mimici și a unei gestici 
adecvate diferitelor con-

texte (dialog, recitare, cân-
tec, dans, teatru etc.) 

Participarela activitaii 
motrice coordonate cu 
membrii grupului

DEZVOLTAREA 
SOCIO-EMOŢIONALĂ
Indenti� carea elementelor 

de identitate (nume, prenu-
me, vârstă, gen, aspect � zic, 
naţionalitate, numele pă-
rinţilor, localitate etc)

Respectarea unor reguli 
simple de igienă personală

Recunoașterea emoţiilor 
de bază raporate la experi-
enţa de viaţă

Exprimarea de sine (ex-
primarea emoţiilor, teme-
rilor, preocupărilor, a ceea 
ce îi place și ce nu), în lim-
baje variate (verbal, non-
verbal, artistic)

Manifestarea grijii pentru 
comportarea corectă în re-

laţie cu mediul natural și 
social

Respectarea normelor 
elementare de comporta-
ment social

Identi� carea unor repe-
re relaţionale (frate, soră, 
mamă, tată, bunici, rude, 
colegi, prieteni, adulţi, 
educatori) și valorice (bine, 
frumos, bun etc.)

Participarea la activităţi-
le grupului, jocuri de grup, 
relaţii interpersoanale

DEZVOLTAREA 
COGNITIVĂ

Identi� carea cuvinteor 
din enunţuri scurte, rostite 
clar și rar,identi� carea si-
labelor și a sunetului iniţi-
al și � nal în cuvinte clar ar-
ticulate.

Identi� carea cu suport 
intuitiv a formelor geome-
trice, semnelor gra� ce (li-

teră, cifră), culorilor, sune-
telor

Sesizarea relaţiei dintre 
sunet și literă, dintre cifră 
și număr

Trasarea elementelor gra-
� ce (conturul literelor, ci-
frelor, formelor geometri-
ce principale)

Identi� carea unor repe-
re: spaţiale (în, pe, deasu-
pra, dedesubt, lângă, în 
faţa, în spatele, sus, jos) și 
temporale (inainte, după, 
zi, noapte, iarnă, vară etc.)

Identi� carea unor repere 
de gândire logicî: sortare, 
clasi� care pe baza unui cri-
teriu dat, raţionament sim-
plu ( dacă..., atunci...)

Recunoașterea unor cu-
vinte uzuale, scrise cu li-
tere de tiparRecunoașterea 
numerelor în concentrul 
0-10. Rezolvarea de proble-
me în care intervin opera-
ţii de adunare sau scădere 
cu 1-2 unităţi în concentrul 
0-10, cu suport intuitiv.

CLASA PREGĂTITOARE, UN CADRU EDUCATIV NECESAR PENTRU DEZVOLTAREA CORECTĂ A COPIILOR..

CLASA PREGĂTITOARE A
PROF. BUN ARABELA

Colectivul clasei pregătitoare A: Ancuța Teodora, Bărdan Raul,  Bortiș Elina, Bortiș Evelia, Cândea Alexandru, Cev Al-
exandra, Cojocaru Raisa, Corlade Codrin, Dașcău Bogdan, Haidu Luca, Inășel Rares, Jurcă Raris, Leabu Antonia, Lupșa 
Mara, Mihăilă Viviana, Oarcea Larisa, Petro Eliza, Popa Diana,  Popa Mihnea, Șodinca David, Șodinca Ianis, Tanasiu 
Adriana, Tol Ariane, Velicu Patrick, Vesa Anisia. Profesor Bun Arabela

>>> pag.5

>>> pag. 1



În perioada 22 și 23 octom-
brie, la Liceul Teoretic Sebiș 
se desfățoară”Zilele Școlii” 

Joi, 22 octombrie:
•Ora 1000 : careu fes-

tiv (discursurile partici-
panților) program artis-
tic
•Ora 1100: premierea 

olimpicilor
•Ora 1200: -  ,,Generaţii 

faţă în faţă’’-întâlnire  cu 
cadrele didactice pensio-
nare
-expoziția de toamnă
-degustări culinare

Vineri, 23 octombrie:
•Ora 1000: Jocuri sportive 
•Ora 1100:  ,,Ziua Ar-

matei’’ la Liceul Teoretic 
Sebiș
-simpozion
-prezentare de echipa-

ment militar
•Ora 1900 : ,,Balul bo-

bocilor’’
Participarea dumnea-

voastră este deosebit de 
importantă pentru noi și 
sperăm ca agenda dum-
neavoastră să vă permită 
să ne onorați cu prezența. 

Vă mulțumin!
Conducerea școlii

SEBIȘ EXPRES
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DEZVOLTAREA 
LIMBAJULUI ȘI A 

COMUNICĂRII
Identifi carea și aplicarea 

regulilor principale de co-
municare

Utilizarea elementelor de 
logică în comunicare („și/
sau”, „daca..., atunci”, „da/
nu” etc)

Receptarea semnifi ca’iei 
corecte a mesajelor orale

Sesizarea semnifi ca’iei 
unui mesaj vizual simplu

Exprimarea unor mesa-

je referitoare la sine, colegi, 
familie, școală, mediu în-
conjurător

Participarea la dialoguri 
scurte, în situaţii de comu-
nicare uzuală

DEZVOLTAREA CAPA-
CITĂŢILOR ȘI ATITUDI-

NILOR DE ÎNVĂŢARE
Respectarea normelor 

elementare de comporta-
ment școlar

Manifestarea perseveren-
ţei în activitatea de învăţare

Manifestarea curiozităţii 
pentru explorarea mediu-
lui natural și social

Identifi carea unor regu-

larităţi în mediul familiar, 
natural și social

Realizarea unor activităţi, 
proiecte, obiecte, construc-
ţii simple

Relaţionarea pozitivă cu 

alţi membri ai grupului, în 
reolarea unor sarcini sim-
ple de lucru

Participarea la activităţi 
integrate, adaptate nivelu-
lui de vârstă

CLASA PREGĂTITOARE, UN CADRU EDUCATIV NECESAR PENTRU DEZVOLTAREA CORECTĂ A COPIILOR..

Colectivul clasei pregătitoare B: Ageu Daniel, Anghelova Narcisa, Bejan David, Deliman Karla, Dobroi Andrada, Dronca 
Evelina, Dronca Ruben, Hatcu Noemi, Miclea Nicolas, Redac Raul, Rotaru Nicoleta, Senaci Sebastian, Stan Silviu, Stoican 
Rareș, Toader Andreas, Vanci Alessia, Varga Denis, Vasilciuc Rahela, Zbârcea Roxana. Profesor Vesa Patricia

Colectivul clasei pregătitoare C: Manci Răzvan, Baloghi Maria,  Bardan Andrei, Bortiș 
Isabella, Cîmpanu Aaron, Cîrpaci Claudiua, Gligor Damian, Hălmagean Iulian, Horba-
niuc Vlăduț, Hossu Maria, Irimie Alexandru, Manea Izabela, Matcău Maria, Neamțu Sam-
uel, Niculai Ana-Maria,  Pantea Larisa, Puricel Ștefania, Rotar Alexandru, Șelaru Denisa, 
Strună Darius, Valea Natalia, Zopota Ramona. Profesor Morar Diana

>>> pag. 4

22-23 octombrie
Zilele Școlii! Personal în vederea califi cării 

pentru meseria de 
Tapiţer 

Oferim : 
*Salarii motivante începând de la 
1700 RON 
*Prime de realizări * Tichete de 

masă din prima zi* Tichete cadou 

de sărbători 
*Transport gratuit 
*Instructaj și califi care la locul de 

muncă 
Informaţii suplimentare la sediul 

fi rmei ( Sebiș strada Ciutariei nr. 3 ) 
sau la numerele detelefon:
0742 511 079 -  0730 582 940 

SC MINIMAXX SOFA SRL - Angajează:

Încep să curgă penalitățile pentru restanțieri!
Vă informăm că pentru toți cei care 

nu și-au plătit taxele și impozitele lo-
cale până la început de acest trimestru 
IV din an, de acum încolo se calculează 
penalități pe � ecare zi de întârziere a 
acestor plăți.

Recomandăm restanțierilor să-și plă-

tească taxele și impozitele locale restan-
te, pentru a nu plătit sume majorate 
cu penalitățile de întârziere și de ase-
menea, pentru a nu ajunge în situațiile 
neplăcute de a �  executați silit, așa cum 
obligă legislația actuală.

Primăria Sebiș

CLASA PREGĂTITOARE B 
PROF. VESA PATRICIA

CLASA PREGĂTITOARE C 
PROF. MORAR DIANA
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„Național Sebiș”- liderul seriei! ... Povestea merge mai departe!
În � ecare campionat „Național Sebiș” a repre-

zentat Sebișul, un oraș unde există unitate, iar pentru acest 
nume  „Național Sebiș” sebișenii au luptat  mereu cu dârzenie, 
nu și-au lăsat niciodată echipa singură, să dea piept cu adver-
sarii fără sprijin, fără să simtă că are în spate iubirea întregului 
oraș. Sebișenii au fost aproape de ai lor, ca o familie unită, pu-
ternică, hotărâtă, care nu-și lasă niciodată mebrii la greu. Dim-
potrivă, strîng rândurile, stau spate în spate și luptă pentru că 
țin unii la alții, ca într-un stup! Așa a fost mereu.... și toți străinii 
care priveau cum vin sebișenii să-și susțină echipa se minunau 
de așa hotărîre și pasiune, dar și spuneau că asta nu o să țină 
mult, că dacă apar și rezultate negative tot ce a fost bun se șterge 
din memoria oamneilor. Și atunci am rămas surprinși! Nu știau 
oare acei străini cum este Sebișul, cum se simte și se trăiește în 
Sebiș, cum sunt oamenii de pe la noi? Nu știau acei străini ce 
înseamnă unitatea și hotărîrea sebișenilor? Nu-l cunoșteau pe 
primarul Feieș? Ce caracter puternic este? Chiar nu știau, � ind-
că astăzi povestea continuă, iar la Sebiș acest nume „Național 
Sebiș” este rostit în continuare cu respect și sebișenii vin tot cu 
bucurie să-și susțină echipa, iar străinii ce vin acum pe la noi tot 
se minunează cum de este posibil ca echipa să aibă o astfel de 
susținere,  suporteri cum nu vezi în tot județul Arad. Pot să se 
mire, � indcă nu au cum să înțeleagă trăirile și � rea sebișenilor. 
Pur și simplu nu au cum, mai ales că indiferent de rezultatele 
de pe teren ale echipei sebișenii tot uniți rămân, suporterii tot 
lângă echipă sunt: „ câștigă echipa- ne bucurăm, pierde echipa-
ne pare rău, dar tot ținem cu ea. Este a noastră, sunt ai noștri”- 
spunea primarul Feieș, iar ca el sunt toți, sub un singur nume: 
sebișenii!

Și astfel, povestea continuă frumos și astăzi, „Național Sebiș” 
este în focul noului campionat, cu tribunele tot pline de pasiune 
la � ecare meci disputat acasă, pe arena alb-albastră.

Până acum, totul a mers strună  pentru echipa noastră, avem o 
echipă închegată, hotărîtă,  cu rezultate bune, poziția din clasa-
ment spunînd tot, cuvintele � ind de prisos:

„Național Sebiș”este liderul seriei,  este pe primul loc!
Și așa.....povestea merge mai departe!

>>> pag. 1



Mereu am dorit să vă aduc la 
cunoștință ceea ce întreprindem 
ca administrație locală pentru 
orașul Sebiș, considerînd că este 
datoria unui primar  ales pe aceas-
tă funcție de către dumneavoastră, 
cetățenii orașului,  de a vă prezen-
ta proiectele pe care le implemen-
tăm în Sebiș, Sălăjeni, Donceni și 
Prunișor.

Acum fac referire la câteva pro-
iecte concrete pe care împreună cu 
echipa de la Primărie și cu sprijinul 
Consiliului Local le-am � nalizat în 
trimestrul III sau le  avem în deru-
lare în acest trimestru IV din an.

- noul an școlar a început în 
cele mai bune condiții, � ind rea-
lizate pentru aceasta acțiuni de 
igienizare și salubrizare ale lice-
ului și școlilor, anume pentru ca 
instituțiile școlare să � e pregătite 
să-i primească pe elevi

- cu eforturi deosebite am reușit 
obținerea de la Consiliul Județean 
Arad a unei � nanțări pentru lu-
crări de asfaltare în oraș , lucrări 
prin care s-au executat intervenții 
de reparare a drumului princi-
pal ce trece prin Sebiș, precum și 
a drumului către Sălăjeni. Am-
bele drumuri necesitau astfel de 
lucrări, pe carosabil existând 
porțiuni degradate. Prin aceste 
lucrări de reparații- asfaltare a 
acestor drumuri s-a reușit astfel 
rezolvarea problemelor existente 
pe cele două tronsoane impor-
tante ale infrastructurii rutiere a 
orașului

- lucrările de construcție la Casa 
de Cultură a orașului au conti-
nuat și în această perioadă, ur-
mând ca în cel mai scurt timp să 
deschidem o aripă a edi� ciului, 
respectiv partea care v-a găz-
dui biblioteca orașului. Știu că 
unii cetățeni se întreabă de ce au 
durat atât de mult lucrările de 
construcție la Casa de Cultură. 
Această construcție am dema-
rat-o cu mulți ani în urmă, do-
rind ca Sebișul să dispună de o 
Casă de Cultură reprezentativă, 
modernă, spațioasă, pentru ca și 
generațiile viitoare să poată să fo-
losească această facilitate, bene� -
ciind de condiții optime pentru 
desfășurarea activităților cultu-
rale. La fel cum am gândit și con-

struit edi� ciul Primăriei, baza 
sportivă, cum am amenajat cen-
trul Sebișului, sau liceul, cum am 
implementat acum ani buni in-
troducerea canalizării și a rețelei 
de apă sau asfaltarea străzilor, 
pavarea trotuarelor,    tot așa am 
conceput și această construcție 
impozantă pentru Sebiș. Adică, 
nu am dorit să fac lucruri de mân-
tuială, doar de dragul de a ne a� a 
în treabă, ci am dorit să realizăm 
construcții reprezentative, pe care 
să le lăsăm și generațiilor viitoa-
re. Acest lucru a implicat costuri 
mai mari și proiecte impunătoa-
re, dar Sebișul merită acest lucru. 
Mi-ar �  fost mult mai ușor să fac 
„cârpeli” cum am văzut prin alte 
părți, dar mi-am dorit mereu să 
avem un oraș frumos, cât mai bine 
pus la punct și am gândit dezvol-
tarea Sebișului pentru viitor, nu 
doar pentru noi, cei de azi. Acesta 
este motivul pentru care la � nal  
Casa de Cultură va �  cu adevărat 
un obiectiv de marcă al orașului, 
vom avea toate facilitățile orga-
nizării unor activități culturale 
deosebite ( teatru, operetă, balet, 
manifestări folclorice, concerte 
etc), dar costurile ridicării edi� -
ciului sunt redicate și ca urmare 
a acestui lucru an de an au fost 
prevăzute sume pentru progresul 
și continuarea lucrărilor, ceea ce 
s-a și întâmplat. Nu mai avem 
mult până să terminăm această 
construcție, exteriorul este � na-
lizat, la interior partea din față, 
cea cu holul de intrare și zona 
destinată bibliotecii este și ea 
aproape gata, avem cumpărată 
toată instalația de sunet și lumini 
pentru sala principală. Chiar 
dacă și eu mi-aș  dori să avem 
Casa de Cultură funcțională, tre-
buie să avem răbdare căci nu mai 
este mult până la acest moment.

-sunt în curs de exeuție lucrările 
de amenajare ale secțiilor ambu-
latorii de la Spitalul Orășenesc. 
Aceste lucrări sunt � nanțate din 
fonduri europene, fonduri pe 
care le-am obținut în baza unui 
proiect depus de noi pentru mo-
dernizarea spitalului. Noile secții 
ambulatorii vor avea ca � na-
litate realizarea unor noi pași, 
importanți în modernizarea spi-
talului, modernizare care am în-
ceput-o acum 4 ani. După cum 
bine știți Ministerul Sănătății a 
dorit să închidă spitalul orașului, 
fapt pe care l-am considerat la 
vremea aceea de o gravitate de-
osebită, � indcă dacă se închidea 
spitalul ( cum a fost la Gurahonț, 

Sântana, Nădlac etc) atunci 
orașul Sebiș nu mai dispunea de 
facilități pentru asigurarea actu-
lui medical pentru sebișeni. Am 
reușit, cu mari eforturi, să opresc 
des� nțarea spitalului, dar pentru 
a face acest lucru a trebuit să ne 
asumăm susținerea � nanciară a 
activității și  modernizarea aces-
tuia. Adică, costuri pentru buge-
tul local al Sebișului. Am acceptat 
acest lucru pentru ca Sebișul să 
dispună în continuare de spital 
pentru cetățeni și am și început 
modernizarea spitalului, unde în 
acești 4 ani s-au realizat investiții 
substanțiale: renovarea clădirii 
în exterior și interior, amenaja-
rea laboratorului inclusiv prin 
cumpărarea aparatelor medicale 
speci� ce, deschiderea secției de 
radiologie, pregătirea deschide-
rii unei secții de ginecologie,  re-
novarea spitalului din Prăjești, 
amenajarea curții interioare etc, 
acum lucrârndu-se la amenaja-
rea secțiilor ambulatorii. Toate 
aceste investiții au costat mult 
orașul, după cum și susținerea 
� nanțării activității spitalului 
costă mult bugetul local, dar cred 
că sebișenii trebuie să aibă spital 
și de aceea am oprit des� nțarea 
lui, de aceea � nanțăm actul me-
dical, funcționarea și moderniza-
rea spitalului.Țineți cont de încă 
un lucru: noi- Sebișul- dăm bani 
pentru funcționarea și punerea la 
punct a spitalului, dar acest spital 
deservește și toate comunele din 
jur, dar costurile de întreținere 
și modernizare sunt doar ale 
noastre, ale Sebișului. Credeți-
mă, sunt costuri mari, bani cu 
care dacă nu i-am �  investit în 
spital s-ar �  putut asfalta � eca-
re colțișor din toate localitățile 
aparținătoare Sebișului. Am fă-
cut această comparație, pentru 
a înțelege efortul � nanciar mare 
pe care-l facem cu menținerea 
spitalului orășenesc. Sunt cos-
turi asumate pentru ca cetățenii 
orașului să dispună de facilitățile 
medicale oferite prin existența  și 
funcționarea spitalului, costuri 

însă despre care lumea nu prea 
știe și de aceea am dorit să vi le 
aduc la cunoștință

V-am expus câteva dintre pro-
iectele în care am fost și suntem 
implicați în perioada recentă. 
Avem prevăzute pentru acest � nal 
de an și alte proiecte pe care do-
rim să le implementăm, dar sunt o 
persoană a faptelor concrete și de 
aceea vă aduc la cunoștință doar 
ceea ce realizăm efectiv, despre 
proiectele prevăzute pe viitor ur-
mând a vă informa la momentul 
oportun, odată cu începerea pu-
nerii lor în execuție.    

Toate proiectele de care v-am vor-
bit fac parte din strategia locală de 
dezvoltare a orașului, strategie in-
tegrată în modul de administrație 
pe care l-am promovat din mo-
mentul în care am fost ales pri-
mar. O administrație corectă, 
fără ascunzișuri și dedesupturi, o 
administrație prin care am făcut și 
fac tot ce pot pentru a atrage bani 
la bugetul local, pentru a susține 
activitățile importante pentru 
Sebiș, pentru a implementa pro-
iecte de investiții, necesare și utile 
pentru toate localitățile aferente 
orașului. Fără lucrări de mântuia-
lă, fără lucrări nelalocul lor, astfel 
încât să avem în permanență o 
situație echilibrată a bugetului de 
venituri și cheltuieli.

Vă transmit că voi continua să vă 
informez despre tot ceea ce facem 
ca administrație locală, deoare-
ce consider că noi toți suntem  
o familie, pentru care interesul 
Sebișului trebuie să � e pe primul 
plan mereu. 

Ca urmare, doresc să avem un 
climat în oraș de bună înțelegere, 
toți cei Prunișor, Donceni, Sălăje-
ni și Sebiș, orașul nostru în între-
gul său, să ne respectăm unii pe 
alții, să ne ajutăm între noi cu ce 
putem, � indcă dacă noi nu ne aju-
tăm și dacă noi nu avem grijă de 
orașul nostru, � ți siguri că nimeni 
din afară nu va veni să ne dea vre-
o mână de ajutor.

Primar Feieș Gheorghe

SEBIȘ EXPRES
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Proiecte importante pentru orașul Sebiș!

Cu ocazia sărbătoririi pe data de 26 oc-
tombrie a Sfântului Marelui Mucenic Du-
mitru, felicităm toți cetățenii care își săr-
bătoresc cu această ocazie onomastica, le 
dorim  multă sănătate, o viață plină de bu-
curie alături de cei dragi și le urăm un căl-
duros La Mulți Ani!

Primar,Viceprimar Consiliul Local

26 octombrie- Sf Dumitru

Primar
Feieș Gheorghe
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Infrastructura rutieră,
o prioritate a primarului Feieș

Persoanele fără venituri vor �  obligate, cu 
câteva excepţii, să depună de anul viitor la 
ANAF o declaraţie prin care li se va stabili ce 
sumă au de plătit pentru contribuţia pentru 
sănătate (CASS), potrivit noului Cod Fiscal. 
Până acum persoanele care nu realizau ve-
nituri nu erau obligate să depună la � sc o 
declaraţie, iar pentru a bene� cia de servicii 
medicale în sistemul public, acestea plateau 
CASS-ul pe șase luni în urmă. Contribuţia 
la sănătate pentru persoanele fără venituri 
va �  calculată dup[noul cod � scal luându-se 
ca bază salariul minim pe economie, aces-
tea urmând să plătească 792 de lei pe an. În 
principiu, obligativitatea depunerii declara-
ţiei va atrage după sine și sancţiuni, ne� ind 
exclus reprezentanții � scali ai statului să 
ajungă chiar la executări silite.
Persoanele fără venituri vor trebui să plă-

tească lunar CASS, în valoare de 5,5% din 
salariul minim brut pe ţară. Adică 66 de lei 
pe lună, respectiv 792 de lei pe an, în condiţi-
ile în care acea persoană nu încasează niciun 
ban. Contribuţia este calculată în funcţie de 
salariul minim brut de 1.200 de lei, anunţat de 
guvern pentru 2016
 În prezent, Codul Fiscal prevede că plătesc 

CASS persoanele care “doresc” să aibă cali-
tatea de asigurat, adică să benefi cieze de sis-
temul public de sănătate. În varianta Codului 

Fiscal, ce va fi  aplicat din 2016, se prevede, 
la articolul 180 alin (1), obligaţia clară a per-
soanelor fi zice fără venituri de a plăti CASS. 
“ (1) Persoanele fi zice care nu realizează ve-

nituri de natura celor menţionate la art. 155 
şi nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei sau în catego-
riile de persoane pentru care plata contribuţiei 
se suportă din alte surse, datorează, lunar, con-
tribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au 
obligaţia să solicite înregistrarea la organul fi s-
cal competent, în termen de 15 zile de la data 
la care se încadrează în această categorie. (2) 
Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează 
prin aplicarea cotei individuale de contribuţie 
asupra bazei de calcul reprezentând valoarea 
salariului minim brut pe ţară şi se datorează pe 
toată perioada în care sunt încadrate în această 
categorie”, se arată în Codul Fiscal ce va intra 
în vigoare din 2016
De anul viitor, persoanele care nu realizează 

venituri vor fi  obligate să depună la ANAF o 
declaraţie. Astfel Fiscul va putea urmări dacă 
şi-au plătit CASS-ul.
Termenul pentru depunerea acestei declara-

ţii este de 15 zile de la data la care persoana 
se încadrează în categoria celor care nu au ve-
nituri şi au obligaţia să se asigure.
Totuşi, în cazul în care persoana nu depu-

ne această declaraţie în termenul prevăzut de 

lege şi nici nu efectuează plata, dacă aceasta 
are nevoie de servicii medicale, are posibili-
tatea depunerii declaraţiei de înregistrare la 
data solicitarii înregistrării în categoria asigu-
raţilor. În acest caz, contribuţia datorată pen-
tru luna în care solicită înregistrarea, se cal-
culează prin aplicarea cotei de 5,5% asupra 
bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 
ori salariul minim brut pe ţară.
Așadar,persoane fi zice ce nu realizează veni-

turi şi nici nu se încadrează în categoria per-
soanelor scutite la plata contribuţiei CASS vor 
plăti din 2016 Cass. Pentru această categorie 
de persoane, prevederile de la art. 180 din noul 
Cod fi scal obligă aceste persoane la plata con-
tribuţiei de sănătate. Pentru aceste categorii, 
baza de calcul a contribuţiei la sănătate este 
chiar salariul minim brut pe ţară. Presupunând 
că în anul 2016 salariul minim brut pe ţară 
creşte de la suma de 1050 lei la suma de 1200 
lei, sumă discutată în prezent, contribuţia luna-
ră la sănătate este de 1200 x 5,5%, respectiv 66 
lei/lună. Într-un an, valoarea acestei contribuţii 
datorate este de 66 lei x 12 luni = 792 lei.

La plata CASS vor �  obligate și persoanele 
cetățeni români care lucrează în străinătate,dar 
au domiciliul în România! 

Cu alte cuvinte, toată lumea este obligată 
prin noul cod � scal să plătească CASS indi-
ferent dacă are sau nu venituri și chiar dacă 
lucrează în străinătate. Guvernul reușește ast-
fel să pună noi taxe împovărătoare pentru ro-
mâni.

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 � scal pe care guvernul 
l-a pregătit pentru anul 2016 și despre care se spune că se reduce TVA de la 24% la 20%, ne-am gândit să vă 
prezentăm nu ce vor unii sau alții, ci taxele care cresc, � indcă despre aceste taxe nu prea vorbește nimeni.

Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou, 
noi lucrări de renovare!

Biserica Ortodoxă de pe 
Satu Nou constitue un ade-
vărat simbol al Sebișului, atât 
prin frumusețea lăcașului de 
cult, cât și prin frumusețea 
comunității ortodoxe de aici.

Recent, biserica a bene� ciat 
de lucrări importante de re-
novare, lucrări ce au vizat re-
facerea intrării în  biserică, � -
ind montată gresie nouă pe 
treptele intrării, precum și în 
perimetrul din fața bisericii, 
în același timp desfășurându-
se și lucrări de curățire și re-
novare a fațatei din față a bi-
sericii.

Despre aceste lucrări, pre-
otul paroh Rus Cătălin ne-a 
precizat: „ mă bucur că am 
reușit să realizăm aceste lu-
crări de renovare, deoarece, 
împreună cu Consiliul Paro-
hial și întreaga comunitate 

a bisericii noastre, am con-
siderat că trebuie refăcută 
zona din fața bisericii, in-
trarea � ind ca o carte de vi-
zită, prin importanța aspec-
tului exterior. S-a montat 
gresie nouă afară, pe pla-
toul din fața bisericii, s-au 
refăcut trepte-
le de la intra-
re și s-a cosme-
tizat fațada din 
față. Pentru toa-
te aceste lucrări 
am primit spri-
jin de la domnul 
deputat Eusebiu 
Pistru, care ne-a 
fost alături în 
demersul nostru 
de a obține 9 000 
lei de la Consi-

liul Județean Arad și trebuie 
să subliniez, de asemenea, 
aportul societății „Anido-
ra”, care ne-a ajutat cu tot ce 
a putut în acțiunea noastră 
de renovare a bisericii. Do-
resc să mulțumesc și  Consi-
liului Parohial care mă spri-
jină în tot ceea ce întreprind 
pentru biserică, mulțumesc 
credincioșilor care mi-au 
fost aproape mereu și nu în 
ultimul rând domnului pri-
mar Feieș Gheorghe care a 
răspuns la toate solicitările 
noastre, împreună cu Con-
siliul Local Sebiș sprijinin-
du-ne ori de cîte ori am avut 
nevoie.

Cele mai recente lu-
crări de asfaltare de-
rulate în oraș ca ur-
mare a demersurilor 
întrepinse de prima-
rul Feieș au fost cele 
de reparare- asfaltare 
a drumului principal 
ce traversează orașul, 
precum și a drumului 
către Sălăjeni. 

Pe aceste două tron-
soane de drumuri s-au 

executat lucrări de de-
copertare a porțiunilor 
degradate, apoi lucrări 
de consolidare a fun-
damentului, și lucrări 
de asfaltare a zonelor 
refăcute în acest mod. 
S-au rezolvat astfel 
problemele apărute pe 
anumite porțiuni mai 
degradate a acestor 
drumuri importante 
ale Sebișului.
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