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”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

Toamna se numără bobocii, dar și balurile bobocilor, organizate în toate liceele din ţară. Este
evenimentul major pentru care elevii claselor a
IX-a, care se pregătesc pentru el din prima zi de
școală. Este și cazul reprezentanţilor Liceului
din Sebiș, care, și în acest an, au sărbătorit Balul Bobocilor la discoteca „Ring”. O locaţie care
s-a dovedit, și de această dată, neîncăpătoare,
alături de concurenţi fiind prezenţi colegi de
școală din toate clasele, prieteni și membri ai

familiei.
Organizatorii ediției din acest an a balului
s-au străduit să fie din nou la înălţime și să îi
răsfeţe pe cei prezenți cu un spectacol de neuitat, pentru aceasta elevii clasei a XI-a pregătindu-se intens, stabilind în detaliu tematica balului și împodobind sala anume pentru a crea
o atmosferă specială pentru acest eveniment
important al liceenilor.
>>> pag.2

„Zilele Școlii”- un eveniment marcant al Sebișului

Sebișul este orașul care mereu a arătat că
știe să trăiască frumos! Știe să se bucure de
fiecare eveniment deosebit, sebișenii îmbinând armonios munca de zi cu zi cu momentele de sărbătoare autentice. A ști trăi
frumos este în ziua de azi un lucru tot mai
greu de găsit, este un mod în care oamenii

trăiau și priveau viața, știind să se gospodărească de așa manieră încât fiecare minut al
vieții era privit cu bucurie, atât munca, cât și
zilele de sărbătoare.
Sebișul rămâne astăzi un astfel de reper:
trăiește frumos! Gândiți-vă bine la această expresie, căci este de mare însemnătate

pentru fiecare : modul cum privești viața- a
trăi frumos înseamnă a te bucura de viață!
Vă aducem în fața ochilor „ Zilele Școlii” - o
manifestare serbare- spectacol importantă
pentru Sebiș, o sărbătoare prin care toți cei
veniți pe meleagurile noastre au putut vedea și simți ce înseamnă să ști a trăi frumos!

Elevii împreună cu dascălii lor au reușit și de
această dată să se întreacă pe ei însăși și să
aducă în Sebiș două zile de bucurie, două
zile de neuitat!
>>> pag.5

„Național Sebiș” – în focul campionatului Omagiu tinerilor pieriți în Club Colectiv

Nimeni nu se aștepta ca și anul acesta
„Național Sebiș” să fie lider în campionat, să reușească evoluții atât de bune!
Echipa noastră a surprins din nou,
arătând că Sebișul nu se lasă doborât niciodată și indiferent de greutăți
sau deziluziile trecutului știe să treacă
peste obstacole, știe să privească în viitor cu optimism și să-și urmeze țelul:
acela de a fi în frunte în activitățile
sale, acela de a urmări mereu calitatea
și promovarea valorilor, pe plan spor-

tiv orașul nostru fiind apreciat de căDorim să aducem un pios omagiu
tre toți, inclusiv de adversarii care vin
tinerilor care au trecut în neființă
ne pe teren să dea piept cu „Național
în tragicul incendiu izbucnit în
Sebiș”.
>>> pag.4

Club Colectiv din București.
Cu durere în suflet vedem cum
vieți tinere au fost curmate într-un
mod care ne îndurerează pe toți,
vedem cum familii au fost distruse
de pierderea unor membrii dragi,
cum neatenția sau nepăsarea poate
duce la astfel de evenimate nedori-
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te. Sperăm ca Bunul Dumnezeu să
aibă grijă de cei plecați în ceruri în
acea noapte tragică pentru toată România și să vegheze la însănătoșirea
celor care în aceste clipe se luptă
pentru a supraviețui pe paturile spitalelor. A fost o noapte care ne întristează și care sperăm să nu o mai
vedem reeditată niciodată.
Primar, Viceprimar,
ConsiliulLocal

SEBIȘ EXPRES

”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

>>> pag. 1 La ediția din acest an a

balului s-au înscris 7 perechi, fiecare
pereche luptând pentru câștigarea titlului de Miss, respectiv Mister boboc
2015. Și pentru că totul s-a rezumat în
cele din urmă la un concurs între elevi,
competiţia și-a supus participanţii la
mai multe probe. Probe care dintre care
mai diverse (după cum se vede și din fotografiile noastre): dans modern, asezonat cu puţin dans popular, dar și probe
de îndemânare, proba de talent, precum
și cea de cunoștințe generale.
Spectacolul a fost total, punând juriul
în dificultate, un juriu exigent, membrilor acestuia nefiindu-le ușor să ia o
decizie finală. Între probe au fost pauze
muzicale și de dans, cei care au urcat pe
scenă fiind aplaudați de toți cei prezenți.
După o seară lungă și palpitantă, membrii juriului au desemnat miss boboc
pe Daniela Dănuț, iar mister boboc pe
Victor Mariș.
Una peste alta, elevii liceului s-au întrecut pe ei înșiși și la balul din acest an,
găsind combinaţia perfectă pentru un
eveniment de succes: bun-gust, rafinament, și nu în ultimul rând momente
artistice de calitate. O distracţie totală
atât pentru spectatori cât și pentru participanţi, ștachetă ridicată pentru cei
care vor fi anul viitor implicaţi în Balul
>>> pag. 3
Bobocilor din Sebiș

Concurenții pentru titlurile de Miss și Mister Boboc 2015
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”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

Cu ocazia sărbătorii
Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavril
urăm tuturor cetățenilor
care sărbătoresc cu această
ocazie onomastica multă sănătate și un sincer și călduros
La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
SEBIȘ EXPRES
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>>> pag. 2 Trebuie să scoatem în

evidență atmosfera frumoasă din seara balului, o amosferă a bucuriei unei
seri de neuitat, nu doar pentru liceeni ci și pentru toți cei care au onorat
cu prezența acest eveniment de marcă
al liceului sebișean. Cadre didactice,
părinți, prieteni, toți cei veniți în acea
seară la bal, au putut remarca atmosfera
de prietenie și unitate existentă, ceea ce
spune mult despre colectivul elevilor și
cadrelor didactice ale liceului. Este un
sentiment de prietenie , un sentiment ce
a putut fi simțit pe tot timpul spectacolului și care fece cinste liceului orașului
nostru.
Nu o mai lungim cu vorba, lăsânduvă să rememorați câteva secvențe de la
bal, de la o seară minunată a liceenilor
sebișeni!

8 noiembrie-Sﬁnții Arhangheli Mihail și Gavril
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil
sunt sarbatoriti pe 8 noiembrie. Este
ziua pe care Biserica o dedica ingerilor, de aceea ea numele complet al
acestei zile este Soborul mai-marilor Arhistrategi (capetenii) Mihail si
Gavriil si a tuturor Puterilor ceresti

celor fara de trupuri.
In iconografia ortodoxa, Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sunt pictati pe cele doua usi laterale ale catapetesmei, ca pazitori ai usilor raiului.
Mihail este redat la miazanoapte, iar
Gavriil la miazazi.
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„Național Sebiș” – în focul campionatului

> pag.1 Faptul că an de an
„Național Sebiș” este în frunte spune ceva! Această realitate este rezultatul unor eforturi deosebite depuse în construirea unei baze sportive
invidiate de toți adversarii echipei, a
unei structuri fotbalistice implicată în
„fenomen”, a unei echipe de oameni
inimoși și dedicați care stau în spatele
asigurării la Sebiș a tuturor condițiilor
pentru obținerea performanței. Un
atu în plus este și existența unui centru de juniori performant, care dă
speranțe pentru un viitor bun al fotbalului în orașul nostru, tot mai mulți
părinți încurajându-și copiii de a participa la antrenamentele grupelor de
juniori, ceea ce este un lucru pozitiv
pentru oraș, pentru tineri, pentru viitorul „sportului rege” în Sebiș.
Am făcut toate aceste precizări deoarece Sebișul, prin ceea ce are
acum, prin ceea ce s-a construit cu atâta efort și pasiune, impune
performanța. Primarul Feieș a reușit
să pună bazele unei adevărate academii de fotbal la Sebiș, asigurând nu
doar prezentul acestui sport în oraș,
ci și viitorul, continuitatea, astfel încât generațiilor viitoare să le fie ușor
a menține acest sport la un nivel ridicat.
Practic, ceea ce exiată la Sebiș în

prezent, ca bază sportivă și structură
organizatorică, impune! Impune fiecărui jucător al echipei repect în activitate, respect față de sport, ambiție
pentru performanță.
Așadar, avem la Sebiș o echipă construită aproape de la zero, o echipă
care însă este din nou în frunte, făcând cinste acestui nume cunoscut
în toată România: „Național Sebiș”.
Echipa noastră mai are multe partide de disputat din acest capionat,
dar dacă continuă pe aceași linie a
seriozității și ambiției, ca o adevărată
echipă unită și închegată, atunci cu
siguranță că în continuare rezultatele
obținute vor fi unele pozitive, ceea ce
ne dorim atât noi, cât și toți suporterii din oraș.
Vremea bună din această toamnă a făcut ca tribunele stadionului
să fie în continuare pline de suporteri, motiv pentru care este o adevărată plăcere a fi prezent la meciurile de acasă ale echipei, după cum se
vede și din imaginile surprinse, care
ne arată că „Națioanl Sebiș” reușește
să aducă bucurie în inimile spectatorilor, să aducă la Sebiș frumusețea
unor partide de fotbal de calitate, de
la care adrenalina nu lipsește până în
ultimul minut al jocului.

Clasamentul Ligii a III-a, Seria a IV-a
Echipa
1 ASU Poli
2 Naţional Sebiş
3 Cugir
4 Lugoj
5 Ighiu
6 Hunedoara
7 Pandurii II
8 Becicherecu
9 Minerul Motru
10 Cisnădie
11 Ineu
12 Cetate Deva
13 Craiova II
14 Giarmata
15 Filiaşi

9
10
9
9
10
10
10
9
10
9
9
9
9
9
9

7
7
6
6
4
5
4
4
2
3
3
2
1
1
1
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Total
1 1 19- 5
1 2 13-6
1 2 22-12
0 3 14-7
4 2 12-6
0 5 21-17
3 3 13-11
2 3 12-10
5 3 6-11
2 4 8-15
1 5 6-12
3 4 9-14
2 6 8-16
2 6 6-16
1 7 7-18

22
22
19
18
16
15
15
14
11
11
10
9
5
5
4

5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4

5
4
4
3
1
1
3
2
1
2
2
2
1
0
1

Acasă
0 0
0 1
1 0
0 1
3 1
0 4
2 0
0 3
4 0
1 1
0 2
1 2
2 2
0 4
0 3

13-3
7-2
13-2
7-2
3-2
6-11
8-3
8-9
4-2
5-5
5-8
6-7
7-8
2-11
3-4

4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
5

Deplasare
2 1 1 6-2
3 1 1 6-4
2 0 2 9-10
3 0 2 7-5
3 1 1 9-4
4 0 1 15-6
1 1 3 5-8
2 2 0 4-1
1 1 3 2-9
1 1 3 3-10
1 1 3 1-4
0 2 2 3-7
0 0 4 1-8
1 2 2 4-5
0 1 4 4-14

AD.
+7
+7
+4
+6
+1
0
0
-1
-4
-1
-2
-6
-10
-7
-8
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>>> pag.1 Școala și Li- a reușit să surprindă pe toa-

ceul din Sebiș reușește să ne
surprindă pozitiv mereu, prin
multitudinea de activități extracuriculare pe care le organizează, cu implicrea totală
a elevilor. Astfel, conducerea
școlii și dascălii claselor organizează mereu activități care
mai de care mai frumoase, cu
tematici distincte, prin care se
îmbunătățesc relațiile dintre
elevi, se formează colective
unite și în același timp se stimulează creativitatea elevilor.
Un astfel de eveniment a
fost organizat recent, sub
deja consacrata titulatură ”Zilele Școlii”. Afost un
eveniment-serbare frumos,
pentru care avem doar cuvinte de laudă la adresa tuturor celor implicați! Un eveniment care deja face parte din
calendarul anual al manifestărilor de anvergură organizate în Sebiș, un evenimnet
care face cinste orașului, un
eveniment care și anul acesta

tă lumea prin multitudinea
momentelor speciale pregătite de organizatori, prin
frumusețea acestora.
Anume pentru acest prilej
de sărbătoare al școlii, curtea
liceului a fost frumos amenajată de elevi în pastelurile
toamnei, aici fiind organizată o prezentare- degustare de
mâncăruri tradiționale, elevii având grijă ca de pe mesele frumos ornate să nu lipsească zacusca, șunca, ceapa,
după cum și cătlanele cu fasole au fost pe gustul tuturor
celor care au fost prezenți.
Să nu uităm nici de mustul preparat ad-hoc și care a
făcut ca bucatele pregătite de
elvi să fie digerate mult mai
bine.
Curtea liceului a devenit
astfel, pentru o zi, locul recoltelor și al bucatelor alese, locul bucuriei toamnei
în Sebiș. >>> pag.6

Primar
Feieș Gheorghe
Particip de fiecare dată cu bucurie
la evenimentele organizate de Liceul orașului nostru, instituție de
bază, aș putea spune fundamentală, a Sebișului. O instituție pe care
o respect mult, o instituție pentru
care sebișenii au luptat din greu
pentru a o construi și care, prin
cadrele didactice de astăzi, prin
pregătirea oferită elevilor, prin
proiectele educaționale și extracuriculare pe care le organizează,
SEBIȘ EXPRES
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face cinste orașului. „ Ziua Școlii”
este un astfel de eveniment, prin
care Liceul orașului se remarcă an
de an, prin implicarea dascălilor, a
conducerii liceului, dar în special
a elevilor, care și de această dată
au arătat tuturor că avem la Sebiș
tineri talentați, cu viziune organizatorică, cu preocupări frumoase,
pe care doresc să-i felicit pentru
că au pregătit o manifestare-spectacol de care-mi voi aduce aminte
cu plăcere. Vă doresc din inimă
tuturor să continuați pe calea cea
dreaptă a învățăturii, să îmbinați
plăcut distracția și bucuria fiecărei
clipe a vieții de școală cu momentele unice ale bucuriei rezultatelor
bune la învățătură, căci eveoluând
astfel este spre binele vostru, nu
doar ca elevi sau liceeni de astăzi
ci și ca adulți de mâine.
Primar Feieș Gheorghe
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„Zilele Școlii”- un eveniment marcant al Sebișului
la concursurile școlare și
>>> pag.5
la competițiile sportive.
„Zilele școlii”
Dialog între generații Cea de-a doua zi a fost dePentru Liceul Teoretic
Sebiș perioada 22–23 octombrie 2015 a reprezentat un moment deosebit:
desfășurarea Zilelor școlii
sub semnul unui dialog
între generații. Încă de joi
dimineața în curtea școlii
era multă agitație la standurile frumos ornamentate
într-o autentică atmosferă
autumnală de sărbătoare.
Profesori și elevi s-au străduit ca totul să arate bine și
frumos.
Festivitățile s-au desfășurat la Casa de cultură
a Consiliului Local Sebiș
cu sala plină și într-o
ambianță plăcută creată
de fanfară, de corul și de
echipa de dansuri a școlii.
Doamna Director Costea
Angela a deschis aceste festivități cu intonarea
Imnului național și cu un
tedeum susținut de preoți,
anunțând și prezența unor
oaspeți de seamă, printre care reprezentanți ai
Primăriei și ai Consiliului Local, ai ISJ Arad și ai
Poliției Orașului Sebiș, ai
Universității „Vasile Goldiș” Arad. La acest eveniment au fost invitați și
au participat un număr
mare de foști profesori ai
Liceului Teoretic Sebiș.
Festivitățile s-au încheiat
cu o piesă de teatru și cu 32
de premii acordate elevilor
participanți la olimpiade,
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dicată „Zilei armatei”. Au
fost prezenți reprezentanți
ai armatei de la Centrul
Militar Județean Arad care
au vorbit despre specificul
armatei românești și realizări deosebite ale acesteia.
Activitatea a continuat cu
prezentarea armamentului
din dotare în curtea școlii,
moment foarte apreciat mai ales de cei mici. În
paralel s-au desfășurat și
activități sportive cu meciuri de fotbal la care au
fost invitați și elevi de la liceul din Gurahonț. De asemenea, un moment interesant a fost cel de sculptură
în fructe și legume, realizat
de către elevii din clasele
mici.
Activitățile s-au încheiat
vineri seara cu Balul bobocilor, într-o atmosferă caldă, de bună dispoziție, sub
coordonarea claselor a XIa. Ca noutate, desfășurarea
balului a avut la bază o scenetă imaginată și pusă în
scenă de către elevii clasei
a XI-a C.
O întrebare s-a auzit pe
parcursul acestui eveniment deosebit din viața
școlii, venită de la elevi:
Când mai facem o activitate asemănătoare? Răspunsul este unul retoric, o
mărturie a unui eveniment Vă prezentăm câteva ceva din ceea ce am surprins la acest eveniment imagini frumoase și
grăitoare, deoarece spațiul publicației locale este destul de restrâns, preferând astfel, prin
cu succes deplin.
Prof. Dana Demetrescu aceste imagini, să vă aducem în fața ochilor amintiri de la acest important eveniment nu doar
Prof. Pogan Mihai pentru școala și liceul orașului nostru, ci pentru întreg Sebișul.
>>> pag. 7
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„Zilele Școlii” face parte din salba de manifestări culturale
organizate în orașul nostru, constituind deja un reper pentru
întreg județul Arad.
Zilele de sărbătoare reprezintă instituțiile școlare ale Sebișului,
un oraș unde oamenii știu să îmbine utilul cu plăcutul, știu să
prețuiască viața așa cum este ea, știu să pună în valoare acest
dar al vieții prin bucuria cu care participă la evenimentele de
marcă ale orașului. Evenimente, de unde toți cei care au venit
la noi au plecat cu sufletele reîncărcate de redescoperirea vieții,
ieșind din conul de umbră al grijilor zilnice pentru a privi altfel
modul de a trăi.
Au învățat să se bucure de fiecare zi, să privească viața
cu încredere, reînvățând bucuria -pentru unii de mult uitată- de a trăi frumos fiecare moment din această viață
zbuciumată, în care urcușurile și coborâșurile nu ocolesc
pe nimeni. Important este să faci fiecare lucru cu măsura
traiului pe acest pământ, lăsându-ți timp și pentru bucuria inimii și a sufletului. Astfel poate fi caracterizată
manifestarea intitulată sugestiv „Zilele Școlii”: zile de
bucurie pentru inimă și suflet! Au fost două zile speciale.
două zile de bucurie pentru întreg Sebișul!

>>> pag. 6 Ne luăm rămas bun de la
dumneavoastră, dragi cititori, căci iată, v-am
spus și povestea ediției din acest an a „Zilelor
Școlii” , poveste frumoasă, atât prin cuvinte
cât și prin imagini, poveste care ne-a reconfirmat faptul că în Sebiș oamenii știu să sărbătorească frumos fiecare moment important pentru comunitatea locală, indiferent că
vorbim manifestările școlare sau sărbătorile
orașului.
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Vă lăsăm acum în compania unor imagini
reprezentative, pentru a lăsa și noi o dâră
de istorie pentru posteritate- cum ne place
să spunem- fiindcă suntem convinși că asta
și facem. Lăsăm nepoților posibilitatea de a
vedea cum a sărbătorit școala sebișeană pentru ca și ei, mai încolo, în vremuri viitoare, să
poată sărbători la fel: frumos, cu creativitate
și deschidere, cu prietenie și respect pentru
adevăratele valori ale vieții.

SEBIȘ EXPRES

pag. 8

În atenția cetățenilor- Despre ajutoarele de încălzitre

Persoanele singure si familiile cu

venituri mici care nu-si permit sa
acopere in totalitate cheltuielile pentru incalzirea locuintei (consumatori
vulnerabili) pot cere ajutoare financiare, conform OUG nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala in
perioada sezonului rece.(“Ajutorul
pentru incalzirea locuintei prevazut
de prezenta ordonanta de urgenta ca
masura de sprijin suportata din bugetul de stat se acorda numai familiilor
si persoanelor singure care nu beneﬁciaza de alte forme de sprijin pentru
incalzirea locuintei acordate in baza
contractelor de munca sau altor reglementari speciﬁce pentru diverse
ramuri economice, precum si in baza
legii”).
Ajutorul de încălzire se acorda doar
pentru principalul sistem de incalzire
folosit la domiciliu/resedinta, pentru
consumatorii de energie termica in
sistem centralizat, energie electrica,
gaze naturale sau lemne, carbuni si
combustibili petrolieri.
Cuantumul ajutorului depinde, in
principal, de veniturile obtinute de
solicitanti. Concret, pentru obtinerea
ajutorului pentru energie termica, venitul net mediu lunar pe membru de
familie trebuie sa ﬁe de pana la 1,572
ISR (786 de lei) in cazul familiilor
si 2,164 ISR (1.082 de lei) in cazul
persoanei singure. In cazul ajutorului
pentru gaze naturale, a celui pentru
energie electrica si a celui pentru combustibili solizi sau petrolieri, venitul
net mediu lunar pe membru de familie
sau al persoanei singure trebuie sa ﬁe
de cel mult 1,230 ISR (615 lei).
Potrivit OUG nr. 70/2011, cererea
poate ﬁ depusa oricand, in intervalul
1 noiembrie - 31 martie, pana la data
de 20 a ﬁecarei luni. Astfel, o persoana singura care se adreseaza primariei pana in data de 20 decembrie, de
exemplu, primeste ajutorul incepand
cu luna decembrie. Daca cererea este
depusa in decembrie, dupa data de
20, ajutorul este acordat incepand cu
luna ianuarie.
Ajutoarele pentru incalzirea locuintei sunt acordate pe baza unei cereri
si a unei declaratii pe propria raspundere referitoare la componenta familiei, veniturile acesteia si bunurile
detinute, prezentându-se acte doveditoare în acest sens. Modelul cererii si
declaratiei pe propria raspundere se
găsește la sediul Primăriei.
Atentie! Daca, dupa depunerea documentelor doveditoare de catre solicitanti, exista suspiciuni, ajutoarele

sunt acordate doar dupa ce serviciul
public de asistenta sociala efectueaza
anchete sociale. In cazul ajutorului
pentru energie electrica, ancheta este
obligatorie!
Ajutoarele de incalzire sunt acordate in functie de venitul net mediu
lunar, iar la stabilirea acestuia sunt
luate in calcul toate veniturile obtinute in luna de dinaintea depunerii
solicitarii.
Persoanele care au anumite bunuri
nu pot primi ajutoare de incalzire!
Conform legislatiei aplicabile in prezent, lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului include
urmatoarele:
Bunuri imobile:
-cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu si a anexelor
gospodaresti;
-terenuri de imprejmuire a locuintei
si curtea aferenta si alte terenuri intravilane care depasesc 1.000 mp in zona
urbana si 2.000 mp in zona rurala;
Bunuri mobile
(aﬂate in stare de functionare):
-autoturism/ autoturisme si/sau motocicleta/ motociclete cu o vechime
mai mica de zece ani, cu exceptia
celor adaptate pentru persoanele cu
handicap ori destinate transportului
acestora sau persoanelor dependente, precum si pentru uzul persoanelor
aﬂate in zone greu accesibile;
-mai mult de un autoturism/motocicleta cu o vechime mai mare de zece
ani;
-autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze;
-salupe, barci cu motor, scutere de
apa, iahturi, cu exceptia barcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc in Rezervatia Biosferei “Delta
Dunarii”;
-utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
-utilaje de prelucrare agricola: presa
de ulei, moara de cereale;
-utilaje de prelucrat lemnul: gater
sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
Depozite bancare:
-depozite bancare cu valoare de peste 3.000 de lei;
-terenuri/animale si/sau paduri:
-suprafete de teren, animale si pasari
a caror valoare neta de productie anuala depaseste suma de 1.000 de euro
pentru persoana singura, respectiv
suma de 2.500 de euro pentru familie

În atenția conducătorilor de atelaje
hipo (căruțe), biciclete și mopede

Atelajul hipo (căruța) trebuie să fie
dotat pe părțile laterale și în spate cu
elemente reflectorizante tip ”OCHI
DE PISICĂ”.
Aceleași elemente trebuie să fie
montate și pe hamurile cailor.Conducătorii de atelaje hipo, biciclete sau mopede au obligația de a

Documente necesare obținerii ajutorului pentru încălzire

1.Acte de identitate pentru toţi membrii familiei:
a)Buletin de identitate,carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cei peste 14 ani,
b)Certificat de nastere pentru minorii sub 14 ani,
c)Certificat de căsătorie/deces (după caz),
d)Sentinţa de divorţ ( în copie) ,
e)Permis de ședere temporara, permis de ședere pe termen lung, carte de rezidenta și carte de
rezidenţa permanentă, pentru cetăţenii străini sau apatrizi.
2.Acte doveditoare de venituri (luna anterioară depunerii cererii):
a)Adeverinţă salar net (orice fel de salar) cu specificarea dacă se acordă sau nu tichete de masă
și dacă beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei în baza contractelor de muncă sau altor
reglementări specifice,
b)Venituri obţinute din străinătate,
c)Cupon de pensie (orice fel de pensie),
d)Cupon indemnizaţie șomaj sau venit lunar de complementare,
e)Adeverinţa indemnizaţie pentru persoana cu handicap,
f)Adeverinţă bursă elevi și studenţi (se specific felul bursei și cuantumul),
g)Adeverinţă indemnizaţii și stimulente pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani sau 3
ani,
h)Talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent,
i)Cupon alocaţii de stat pentru copii, de întreţinere pentru minorii daţi în plasament familial sau
încredinţaţi,
j)Act legal de încredinţare a minorilor ( când aceștia nu locuiesc împreună cu părinţii, sau dacă
părinţii sunt despărţiţi legal sau în fapt)
k)Hotărârea de încredinţare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredinţaţi
spre adopţie,
l)Indemnizaţia pentru creșterea copilului până la varsta de 1, 2 sau 3 ani,
m)Stimulentul lunar de inserţie,
n)Orice alt document care să dovedească veniturile lunare menţionate în declaraţia de venituri
cod 01- 83.
3.Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate- certificate de încadrare în grad de handicap (în copie)
4.Acte doveditoare privind locuinţa ( pentru titularul cererii)
a)contract de vânzare –cumpărare,
b)contract de închiriere,
c)orice act care să ateste dreptul locative sau de folosinţă în condiţiile legii.
5.Acte doveditoare privind bunurile mobile
a)Adeverinţă Serviciul Impozite și Taxe
b)Certificatul de înmatriculare al autovehiculului/ vehiculului ( în copie)
6.Adeverinţă de la Compartimentul Registru Agricol din care să reiasă suprafeţele de teren intravilan și extravilan deţinute în proprietate/
folosinţă,
7.Adeverinţă venit - ANAF pentru toate persoanele peste 16 ani cu excepţia elevilor (se va solicita de către Compartimentul Asistenţă Socială),
8.Declaraţii din care să reiasă că nici un membru al familiei nu are depozite bancare de peste 3000 lei și alte venituri în afara celor declarate
în cererea pentru acordarea ajutorului de încălzire
9.Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
a)Factura E- ON (în copie)
b)Factura ENEL ( în copie),
c)Contract valabil pentru furnizarea energiei electrice și dovada debranșării de la furnizarea gazelor natural pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică (în copie)
Notă : Actele referitoare la venit vor fi prezentate pentru luna anterioară celei în care se depune cererea.
Venitul net maxim pentru care se poate depune cererea este de 615
lei, lunar/persoană la încălzirea locuinţei cu energie electrică și lemne.

În atenția
cetățenilor

cunoaște normele elementare privind circulația pe drumurile publice,
să poarte îmbrăcămite reflectorizantă și să nu consume băuturi alcoolice.
De asemenea, pentru prevenirea
accidentelor, vă recomandăm, pe cât
posibil, să nu circulați pe timp de
noapte.

Vă informăm că pentru toți
cei care nu și-au plătit taxele
și impozitele locale până la
început de acest trimestru IV
din an, de acum încolo se calculează penalități pe fiecare zi
de întârziere a acestor plăți.
Recomandăm restanțierilor
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să-și plătească taxele și impozitele locale restante, pentru
a nu plătit sume majorate cu
penalitățile de întârziere și de
asemenea, pentru a nu ajunge
în situațiile neplăcute de a fi
executați silit, așa cum obligă
legislația actuală.
Primăria Sebbiș

