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Într-un ambient deosebit, la Pen-
siunea Onyx din Sebiș, a fost orga-
nizată o seară dedicată sărbătoririi 
Mărțișorului.

Evenimentul a avut loc la inițiativa 
primarului Feieș, care a dorit astfel 
să aducă un omagiu acestei sărbători 
a primăverii.

 A fost o seară a bucuriei, o seară în 
care doamnele și domnișoarele pre-
zente au fost centrul atenției tuturor, 

� ind practic reginele serii.
Sala  pensiunii a fost arhiplină, 

toată lumea venind a petrece, răs-
punzând astfel invitației primarului 
Sebișului, care a avut alături de el și 
numeroase o� cialități ale județului, 
cu toții dorind ca prin acest gest să-
și arate susținerea pentru primar, 
ppentru activitatea sa ca și edil al 
orașului.

În decmbrie anul trecut primarul 
Feieș stabilea traseul pe care să � e 
amplasați stâlpii noului sistem de ilu-
minat al parcului copiilor din spatele 
Palatului Administrativ. Atunci se fă-
ceau primele planuri în acest sens. Au 

trecut doar două luni și vedem stâlpii 
și lămpile adecvate montate, cablurile 
de alimentare trase, întregul sistem de 
iluminat este funcțional. O primă eta-
pă în amenajarea totală a zonei parcu-
lui a fost � nalizată!

Iluminatul ornamental al parcului 
central a intrat în funcțiune
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- Având în vedere că s-a aprobat 
bugetul local, cum vedeți perspecti-
vele anului în curs din punct de vede-
re administrativ pentru orașul Sebiș?

-Avem un buget echilibrat, structu-
rat pentru acoperirea necesităților tu-
turor sectoarelor de activități impor-
tante pentru bunul mers al orașului, 
un buget votat în Consiliul Local, 
prin care continuăm administrarea 
Sebișului în vederea implementării 
unor noi proiecte utile pentru comu-
nitatea locală, precum și � nalizarea 
unor investiții deja începute.

În acest sens, s-au prevăzut sume-
le necesare desfășurării activităților 
instituțiilor școlare, a activităților 
culturale (organizarea unor eveni-
mente importante la Sebiș), admi-

nistrative, � ind stabilite și � nanțările 
pentru anumite investiții în infra-
structură, � nalizarea construirii și 
amenajării unor obiective impor-
tante, pentru co� nanțările necesare 
unor noi proiecte europene etc. 

Construcția bugetului orașului a 
fost structurată într-un  mod corect 
din punct de vedere economic, adică 
prin cântărirea cu chibzuinţă a ba-
nilor avuţi la dispoziţie, fără a face 
excese la capitolul cheltuieli, având 
prevăzute sumele pentru � ecare 
investiție preconizată. Așa cum am 
reușit să administrăm  până acum 
Sebișul, prin derularea unor investiții 
graduale în oraș, așa continuăm și 
anul acesta, gestionând banul public 
cu responsabilitate, ținând seama de 
raportul venituri- cheltuieli și dema-
rând noi proiecte cu � nanțare euro-
peană, de la Consiliul Județean Arad 
și prin programe naționale.

Pot spune deci, că structura buge-
tului de anul acesta ne permite asi-
gurarea necesarului � nanciar pentru 
desfășurarea activităților de interes 
pentru oraș, în același timp având la 
dispoziție și sumele neceare pentru 
continuarea strategiei de dezvoltare 
locală pe care am inițiat-o cu mulți 
ani în urmă și care are în vedere asi-
gurarea unei continuității a moder-
nizării Sebișului, pe exerciții bugeta-
re distincte, anuale.

Obiectivele anului 2016
Interviu cu primarul Gheorghe FeieșInterviu cu primarul Gheorghe Feieș

Primar 
Feieș Gheorghe

Sărbătoarea Mărțișorului 
Un eveniment de marcă la Sebiș
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Având în vedere că luna aceasta comunitățile catolică și reformată 
sărbătoresc Sfi ntele Paști, urmăm cu acest prilej 

tuturor credincioșilor  Bisericilor Catolică și Reformată

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local
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La invitația primaru-
lui Feieș, toată lumea a venit la acest 
eveniment dedict sărbătorii primăve-
rii, dintre o� cialitățile județului pre-
zente amintind: deputatul Eusebiu 
Pistru, Senatorul Ioan Cristina, doam-
na deputat Claudia Boghicevici, can-
didatul din partea PNL la președenția 
Consiliului Județean Arad, domnul 
Iustin Cionca, consilierul județean și 
președintele comisiei buget � națe din 
cadrul Consiliului Județean, domnul 
Cristi Feieș, precum și primarii comu-
nelor Gurahonț, Buteni, viceprimarul 
comunei Brazii. Bineînțeles că, alături 
de primarul nostru a fost prezent și 
viceprimarul Radu Demetrescu, îm-

preună cu consilierii locali ai orașului 
Sebiș.

Așadar, a fost un eveniment de mar-
că al orașului, în cadrul acestui con-
text, primarul Feieș anunțându-și o� -
cial și intenția de a candida pentru un 
nou mandat de edil al orașului Sebiș.

A fost un moment aparte, primarul 
Feieș � ind aplaudat de toată lumea 
și încurajat în această decizie, mo-
ment în care primarul nostru a luat 
cuvântul, susținând un scurt discurs 
de prezentare a activității sale, după 
care toate o� cilaitățile și-au exprimat 
susținerea pentru primar, pentru fe-
lul în care a conceput dezvoltarea 
evoluției orașului în timp.
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Sărbătoarea Mărțișorului 
Un eveniment de marcă la Sebiș

 „ Vă mulțumesc din su� et pentru 
susținere, vă mulțumesc că sunteți 
aici alături de mine, � indcă aceasta 
înseamnă că-mi apreciați munca, 
că-mi apreciați modul cum am ad-
ministrat Sebișul de-alungul timpu-
lui. Vă mărturisesc că atunci când 
am venit la Sebiș nici iluminat public 
nu prea era. Dar, faptul că sebișenii 
m-au ales în număr mare imediat 
primar al orașului, mi-a dat nu doar 
încredere, ci și susținerea morală de 
care aveam nevoie pentru a răzbate 
în hățișurile birocratice naționale, 
pentru a putea pune în practică pla-
nul pe care-l gândisem pentru mo-
dernizarea orașului, pentru a face 
din Sebiș orașul care este astăzi. 
Nu a fost ușor, toate realizările din 
oraș au însemnat efort depus, zile 
și nopiți de plani� care a surselor de 
� nanțare, implicare permanentă în 
a căuta și găsi soluții care să ne per-
mită să evoluăm ca oraș, ca și comu-
nitate. Putem vorbi astăzi de un oraș 
Sebiș cu canalizare 100%, cu străzi 
asfaltate, alei și trotuare pavate, spi-
tale în funcțiune și în plin proces de 
modernizare, instituții școlare puse 
la punct, rețea de apă extinsă, un 
oraș care are toate instituțiile nece-
sare pentru cetățeni, de la serviciul 
de � nanțe publice, pompieri, poliție, 

jandarmerie, facultate etc, un oraș 
cu viață sportivă și culturală, un 
oraș cu peste 500 de � rme active ce 
asigură locuri de muncă, un oraș 
cu un Palat Adminsitrativ cum nu 
are nimeni în județ, un oraș într-o 
continuă schimbare. Această schim-
bare am început-o împreună cu 
dumneavoastră, sebișenii mei, unii 
� ind prezenți chiar aici, alții � ind 
plecați dintre noi și vreau să conti-
nui această schimbare  pentru a face 
noi pași în vederea modernizării și 
dezvoltării orașului nostru de su� et, 
Sebișul. Un oraș pe care-l iubim cu 
toții, căci este căminul nostru, casa 
noastră și avem datoria să-l îngri-
jim, să mai punem câte o cărămidă 
la fundamentul său, pentru a pu-
tea să lăsăm moștenire generațiilor 
următoare un Sebiș de care să � m 
mândri. Prin muncă, seriozitate și 
devotament se poate! Acum 500 de 
ani Sebișul era sat aparținători de 
PEI-ul Ineu. Acum, conform statisti-
lor Ministerului Dezvoltării, Sebișul 
este un oraș de rang VI, în timp 
ce Ineul și celelate orașe din județ 
(Sântana, Lipova, Pecica, Curtici, 
Chișineu Criș, Pâncota) sunt ca-
talogate ca orașe de grad VII, adi-
că o categorie inferioară orașului 
nostru. Aceasta spune multe despre 
evoluția Sebișului. Înseamnă că 
înintașii noștri au reușit să dezvol-
te mereu orașul, au mers pe o pantă 
ascendentă, progresivă. Asta trebuie 
să facem și noi: să mergem inainte 
pentru Sebiș, pentru comunitate, 
pentru copiii și nepoții noștri. Să le 
lăsăm moștenire un oraș de unde să 
nu dorească niciodată să plece.”
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Sărbătoarea Mărțișorului 
Un eveniment de marcă la Sebiș

Seara a fost una 
specială, dedicată sărbătorii de 
8 Martie, motiv pentru care, pri-
marul Feieș, împreună cu dom-
nul Iustin Cionca, au oferit câte 
o garoafă tuturor doamnelor și 
domnișoarelor prezente.

Prin acest gest de cinstire și apre-
ciere a început evenimentul, care a 
continuat apoi în ritmurile muzi-
cale ale artiștilor invitați, umoris-
tul Radu Moș reușind să animeze 
atmosfera, după cum și soslistele 
vocale au adus ritmul foclorului 
autentic, iar DJ Țuți, prin suite-
le hiturilor propuese publicului a 
ridicat efectiv lumea de la mese, 
chemându-i pe ringul de dans.

A fost o atmosferă cordială, de 
socializare, de prietenie, toți cei 
prezenți bucurându-se astfel de 
un eveniment frumos, de o seară 
plină de bună dispoziție. Exact așa 
cum șade nine unei sărbători de 
dicate Zilei de 8 Martie. Imaginile  
vorbesc de la sine!
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-Ce proiecte aveți în 
plan pentru acest an în oraș?

-Nu am cum să detailiez în câteva 
rânduri toate capitolele pe care le 
cuprinde bugetul Sebișului pentru 
anul 2016. Pot însă face o scurtă 
prezentare a principalelor proiecte 
pe care le avem în vedere pentru 
oraș, luând în considerare atât lu-
crările începute și care dorim să le 
� nalizăm anul acesta, cât și unele 
noi pe care le avem în plan pentru 
modernizarea orașului:

- în primul rând doresc să văd 
� nalizată Casa de Cultură a ora-
șului. Este un edi� ciu reprezenta-
tiv pentru Sebiș, a cărei construcție 
am început-o cu ani în urmă, gân-
dind pentru viitor încă de când am 
realizat proiectul. Adică, am dorit 
ca Sebișul să dispună de un com-
plex arhitectural central impozant, 
care să � e util și generațiilor vii-
toare, dar în același timp să repre-
zinte un simbol al orașului. Așa am 
început amenajarea zonei centrale 
care să cuprindă platoul piațetar 
din centru, Palatului Administra-
tiv, Palatul Finanțelor Publice și 
Casa de Cultură. Încă de pe atunci, 
datorită dimensiunii ansamblului 
arhitectural, am știut că aceste edi-
� cii impozante nu pot �  construite 
de pe o zi pe alta, ci doar în timp, 
progresând an de an pentru a le � -
naliza, � ind vorba atât de costuri, 
cât și de volumul de muncă. Dar, 
astăzi avem la Sebiș Palatul Admi-
nistrativ � nalizat, la fel și Palatul 
Finanțelor Publice, zona centrală 
a orașului a devenit un loc de pro-
menadă și putem spune că acest 
ansamblu arhitectural a devenit 
și simbolul orașului, exact cum 
am gândit atunci când am început 
aceste construcții. A mai rămas de 
� nalizat Casa de Cultură, care este 
și ea în stadiu � nal al construcției: 
zona din față a fost pavată, scua-
rurile verzi aferente au fost ame-
najate, exteriorul edi� ciului este 
gata, holul central a fost pavat cu 
gresie etc. A mai rămas de � nalizat 
interiorul sălii centrale, ceea ce se 
va întâmpla anul acesta. Și astfel, 
după ani de muncă, vom putea tra-
ge linie, închizând și acest capitol al 
modernizării Sebișului: o Casă de 
Cultură cum nu s-a mai construit 
în România după revoluție, o Casă 
de Cultură unde vom putea orga-
niza evenimente sprci� ce, piese de 
teatru, operete, spectacole de balet 
sau operă, concerte pentru tineri, 
serbări etc. Avem deja cumpărat 
tot echipamentul necesar sonoriză-
rii, precum și iluminatului profe-
sional pentru viitoarele spectacole 
pe care le vom organiza la Casa de 

Cultură, urmând ca Sebișul să dis-
pună din acel moment de o agendă 
culturală bogată, gândită pe stagi-
uni distincte. Trebuie speci� cat că 
sala mare este proiectată pentru 
500 de locuri, iar în incinta Casei 
de Cultură va funcționa și Biblio-
teca Orășenească

-vom continua amenajarea de noi 
trotuare pavate, lucrări care au 
și început în Sebiș, urmând ca ele 
să se extindă și pe alte artere ale 
orașului, dar și în Prunișor

- se reamenajează total parcul și 
zona din jurul Palatului Adminis-
trativ, pavându-se parcările late-
rale, astfel încât să avem un centru 
civic de o mare rezonanță estetică, 
dar și utilă

- parcul din centru, de lângă Casa 
de Cultură, intră într-o nouă fază 
de amenajare. Anul trecut aici s-au 
montat locuri de joacă pentru copii 
și stâlpii iluminatului ornamental, 
anul acesta trecem la amenajarea 
aleilor pavate, delimitarea zone-
lor cu gazon, amenajarea unor 
scuaruri deosebite pentru � ori, 
montarea de noi băncuțe pentru 
recreere și bineînțeles, suplimenta-
rea locurilor de joacă pentru copii 
prin montarea de mobilier speci� c 
pentru ca toți copiii ce vor veni în 
acest parc să-și găsească modalita-
tea dorită pentru a se juca și a se 
simți bine

- este prevăzută și � nalizarea lu-
crării de construcție la podul nou 
de peste Valea Dezna, lucrare a� a-
tă și ea în execuție

- doresc implementarea proiectu-
lui de semaforizare a Sebișului ,în-
cepând cu principalele intersecții 
din oraș: Republicii cu Păcii și Re-
publicii cu Mureșul

-sunt prevăzute sumele necesare 
pentru repararea capitală a sălii 
de sport din curtea liceului

- demarăm lucrările de construcție 
a unei noi grădinițe, pe două nive-
le, care să funcționeze în regim de 
program prelungit

- investițiile în spitalul orășenesc 
vor continua și în acest an. După 
ce am renovat clădirea pe interior 
și exterior, am deschis laboratorul, 
secția de radiologie, secțiile ambu-
latorii, am investit în reabilitarea 
secției de pediatrie, anul acesta 
vom moderniza secția de interne, 
secția de neurologie, precum și 
secția de salvare

-programul de asfaltare străzi 
este și el în atenția noastră, ur-
mând ca pe parcursul anului să 
demarăm noi lucrări de asfaltare 
străzi atât în oraș, inclusiv în carti-
erul Prăjești, precum și la Sălăjeni 
și Donceni

- o importanță deosebită o acord 
atragerii investitorilor privați în 
Sebiș, investitori care să aducă un 
plus economiei orașului și să creeze 
noi locuri de muncă. Un exemplu 
este inițiativa pe care am avut-o 
acum patru ani prin care s-a pus 
bazele zonei de parcuri fotovolta-
ice de la Prunișor, zonă împărțită 
pe trei perimetre economice. Unul 
dintre aceste perimetre a fost con-
struit și funcționează în regim de 
producere și distribuție de ener-
gie, urmează amenajarea celorlate 
două perimetre, care, am a� at de 
la investitori, se vor amenaja anul 
acesta, ceea ce înseamnă pntru 
Sebiș noi locuri de muncă, veni-
turi suplimenatre pentru investiții 
prin bugetul local, dar și apațiția 
unui număr însemnat de perso-
nal care să construiască parcuri-
le fotovoltaice noi și care va adu-
ce bene� icii comerțului din oraș. 
După � nalizarea acestor noi zone 
destinate panourilor fotovoltaice, 
Sebișul va deveni orașul numărul I 
în producerea de energie verde din 
Transilvania. O altă investiție pri-
vată ce se va dezvolta la Sebiș anul 
acesta este cea de construire a unei 
noi hale de producție de canapele 
și tapițerie, hală proiectată pentru 
20.000 mp și care va genera 300 de 
noi locuri de muncă în oraș

Cele prezentate mai sus sunt câ-
teva dintre proiectele prevăzute 
pentru acest an, proiecte pe care 
le susținem din fonduri proprii, cu 
sprijin de la Consiliul Județean și 
din fonduri europene.

 Avem în plan însă și alte proiec-
te investiționale, dar despre aceste 
proiecte doresc să vorbesc la mo-
mentul oportun, deoarece nicioda-
tă nu mi-a plăcut să discut despre 
lucruri ipotetice, ci doar la concret, 
pe date reale.

Fac precizarea că, pe lângă 
investițiile în proiectele aminti-
te, structura bugetului cuprinde 
și capitolele destinate întreținerii 
spațiilor verzi, susținerea activității 
școlilor și grădinițelor, asigurarea 
� nanțării transportului elevilor, 
asigurarea curățeniei, asigurarea 
sumelor de bani pentru organizarea 
manifestărilor culturale, costul cu 

iluminatul public etc.
Ca o concluzie, avem pentru anul 

acesta un buget structurat cores-
punzător, pe capitole și obiective 
bine de� nite, de care în mare par-
te sunt mulțumit și care ne permite 
continuarea strategiei locale de mo-
dernizare graduală a Sebișului.

-Despre modul de administrare 
al orașului pentru acest an ce ne 
puteți spune?

- Am alături de mine, la Primărie, 
un aparat administrativ devotat, 
precum și un Consiliu Local care 
mă sprijină în demersurile de dez-
voltare a orașului, deci, pot spune că 
avem la Sebiș o unitate a structurii 
administrative, ceea ce este de bun 
augur și cum de altfel este și nor-
mal să � e. Doar în unitate și bună 
înțelegere poate exista progres, iar 
faptul că la la Sebiș suntem o echipă 
puternică și unită se vede prin mo-
dul cum se organizează activitatea 
administrativă, cu rezultate concre-
te în inițierea și derularea promptă 
a proiectelor de modernizare nece-
sare pentru oraș.

Cât privește actul administra-
tiv în sine, acesta va � , ca și până 
acum, îndreptat spre necesitățile 
prezente și de viitor ale orașului, 
ținându-se cont atât de Sebiș, cât 
și de Prunișor, Donceni și Sălăjeni, 
existând o transparență totală în tot 
ceea întreprindem, astfel încât să se 
cunoască toate proiectele noastre, 
cu toate cheltuielile aferente, mer-
gând pe principiul  că orice proiect 
implementat în oraș trebuie să � e 
util și necesar pentru comunitatea 
noastră locală, pentru progresul 
orașului.

De asemenea, ușa de la Primărie 
este deschisă oricui dorește și chiar 
rog sebișenii, atunci când au anu-
mite nelămuri să mă întrebe despre 
ceea ce doresc să a� e. Nu există ni-
mic de ascuns, și toată lumea care 
mă cunoște știe că stau cu plăcere de-
vorbă cu concetățenii mei, pe care-i 
respect mult și cărora le mulțumesc 
� indcă au fost și sunt alături de mine 
în ceea ce întreprind pentru binele 
Sebișului.

Obiectivele anului 2016
Interviu cu primarul Gheorghe Feieș

Primar 
Feieș Gheorghe
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Faptul că avem o administrație 
preocupată de progresul și moder-
nizarea orașului este un fapt recu-
noscut de toată lumea prin prisma 
modului corect de gândire a unei 
strategii locale de dezvoltare gra-
duală, pe baza realității economice 
a dimensiunii bugetului local, exis-
tând o preocupare constantă de im-
plementare a unor proiecte viabile 
pentru asigurarea unei evoluții as-
cendente a Sebișului.

Primarul Feieș Gheorghe a reușit 
să transforme total Sebișul în man-
datele sale de primar: canalizare 
100%, străzi asfaltate, spitale mo-
derizate, institușii școlare puse la 
punct, kilometri de trotuare pavate, 
edi� cii de mare impact și valoare 
construite, bază sportivă moder-
nă, sală de sport, teren sintetic de 
sport, microbuse școlare, laborator 
de analize, și lista ar putea continua.

Toate acestea fac din Sebiș un oraș 
cu bune perspective de viitor, un 
oraș într-o schimbare continuă, 

lună de lună apărând noi investiții 
la orizont, noi proiecte necesare și 
utile, doar acum, la început de an, 
putând vedea cum centrul civic se 
schimbă: apar noi zone pavate, ilu-
minat ornamental în parc etc.

Se lucrează la foc continuu pentru 
pavarea parcării de lângă Palatul 
Finanțelor Publice, pentru amena-
jarea aleilor de lângă parcul central, 
se lucrează la Casa de Cultură, se 
lucrează la construcția podului de 
peste Valea Deza.

Se lucrează și iar se lucrează, 
Sebișul � ind mereu un șantier în 
schimbare, totul pentru a avea un 
oraș cât mai bine pus la punct.

-Sebișul trebuie să 
continue pe această linie a dezvoltă-
rii durabile, iar pentru aceasta este 
nevoie de asigurarea continuității 
administrative în implementarea 
strategiei de dezvoltare locală. Spe-
răm că mai candidați pentru un 
nou mandat?

-Răspunsul meu este da, voi candi-
da pentru un nou mandat de primar. 
Am arătat în acești ani de când sunt 
primar că atunci când există seriozi-
tate și se muncește apar și rezultate-
le. Doar o mică perioadă nu am fost 
primar, iar acest lucru s-a văzut: toate 
proiectele au stagnat, nu a mai existat 
continuitate în dezvoltarea orașului. 
Am fost ales din nou și a fost destul 
de greu să repornesc investițiile lăsate 
de izbeliște: am reânceput construcția 
Palatului Administrativ, care este as-
tăzi punctul central al Sebișului, a 
trebuit să reîn� ințez echipa de fot-
bal care a dispărut complet, a trebuit 
să asfaltez toate străzile, care arătau 
dezastruos, să demarez programul 
de pavare în oraș, câte și mai câte. 
Nu doresc să mai ne confruntăm cu 
asemenea situații de întrerupere a 
evoluției Sebișului. De acea am decis 
să mai candidez pentru un mandat de 
primar, am arătat că strategia mea de 
dezvoltare a orașului a fost și este una 
corectă, cu rezultate concrete, gândi-
tă pe perioade  multianuale, deoarece 
nimic nu se poate face dintr-o dată. 
Așa am construit Palatul Adminstra-
tiv, Baza Sportivă, așa s-a modernizat 
liceul, spitalele din Sebiș și Prăjești, 
așa s-au construit trotuarele, aleile 
pavate, piața centrală, așa s-au asfal-
tat străzile, s-a  construit și extins 
rețeaua de canalizare și apă, așa s-a 
pus la punct iluminatul public, s-au 
plantat și conceput parcurile, zonele 
verzi etc. Toate, rând pe rând, în timp, 
iar rezultatele se văd astăzi prin pris-
ma modului cum arată Sebișul, cum 
s-a modenizat, cu perspective foarte 
bune pentru viitor.

Ca atare, pot să stau drept în fața 
sebișenilor � indcă  am arătat de-
alungul anilor că am meritat și me-
rit încrederea lor, � indcă rezultatele 
muncii mele se văd prin ceea ce s-a 
realizat în oraș, prin modul corect și 
deschis al administrației, prin mo-
dul în care am gândit dezvoltarea 
orașului, mereu spre viitor, pentru 
generațiile ce ne vor urma.

Toate acestea mă motivează să can-
didez pentru un nou mandat de pri-
mar, mai ales că am în continuare 
proiecte și investiții de realizat pen-
tru oraș. Chiar doresc să mulțumesc 
sebișenilor pentru faptul că, peste 
85% dintre cei întrebați, au a� rmat 
că mă susțin în continuare și-mi 
apreciază munca.

-Un mesaj pentru sebișeni?
-Le doresc în primul rând sănăta-

te, să aibă cât mai multe realizări în 
plan personal și să se bucure alături 
de toți cei dragi lor de momente fru-
moase și presărate cu bucurie. 

Trăim într-o societate în care ve-
dem cum  uneori anumiți indivizi 
alunecoși încearcă să creeze prin ceea 
ce fac o atmosferă sumbră, înveninată 
și tocmai de aceea, noi, ceilalți, trebu-
ie să ne vedem de drumul nostru, cu 
bucuria vieții de zi cu zi. Să trecem 
peste greutățile și obstacolele ce apar 
cu optimism și cu sentimentul omu-
lui curat la su� et, care nu are nimic 
de ascuns și care își vede de treabă, să 
încercăm să creăm o societate în care 
valorile să-și găsească locul bineme-
ritat, iar munca și seriozitatea să � e 
apreciate și recompensate pe măsu-
ra rezultatelor. Atunci există viitor 
pentru generațiile următoare, când 
există o scară corectă a valorilor, ba-
zată pe performanță, când tinerii sunt 
promovați prin corectitudine și hăr-
nicie și toată lumea trăiește frumos, în 
bunăînțelegere și cu bucuria de face 
parte dintr-o comunitate frumoasă și 
unită, în care � ecare muncește cu se-
riozitate! Așa vreau să văd Sebișul, un 
oraș  cu o comunitate în care � ecare 
respectă munca celuilat, există întra-
jutorare între oameni, un oraș frumos 
în care generațiile care vin vor dori să 
locuiască cu drag, vor avea locuri de 
muncă și vor dori să-și construiască 
viitorul aici. Mie și generației actua-
le ne revenine sarcina de a face tot ce 
putem pentru a continua construirea 
după această gîndire a Sebișului. Este 
cea ce-mi doresc pentru oraș și cred 
că și sebișenii doresc același lucru.

Le mai transmit sebișenilor că voi 
continua să le spun adevărul despre 
problemele pe care le întâmpinăm și 
planurile pe care le avem, indiferent 
dacă acest adevăr supără sau deran-
jează pe unii. Așa am fost mereu și 
nu mă voi schimba niciodată, rea-
litatea este doar una și toată lumea 
trebuie să o cunoască, pentru că așa 
este normal în orice societate și co-
munitate care dorește să evolueze 
într-o direcție bună. Le mai trans-
mit că dacă vor să cunoască ceva ce 
ține de administrarea orașului să mă 
întrebe, � indcă de aceea m-au ales 
primar, au avut încredere în mine ca 
om, ca fel de a � , ca pregătire pro-
fesională. Să nu lăsăm pe nimeni să 
ne dezbine, am fost uniți până acum, 
am arătat că împreună avem rezulta-
te și realizări pentru Sebiș , așa tre-
buie să � m și pe mai departe, uniți, 
într-o comunitate frumoasă, pen-
tru binele și prosperitatea viitoare a 
orașului.

>>> pag.5

Obiectivele anului 2016
Interviu cu primarul Gheorghe Feieș

Sebișul, un șantier!
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Mama , nume sfânt, al vieții început
Ziua de 8 Martie, o zi specială , o zi când cele mai gingașe și plăpânde 

� inţe au prilejul de a �  sărbătorite. 
Mama, sora, � ica, bunica și absolut toate femeile, astăzi trebuie să-și amin-

tească și să li se amintească adevărata valoare, aici pe pământ și în vieţile 
tuturor ce le iubesc și stimează. 

Fiinţă cea mai iubită și cea mai scumpă este MAMA. Fiinţă ce ne-a dat 
viaţă și care-i datorăm un respect profund. Mama este hrană pentru su� et. 
Ea este apogeul spre bine și rău, Ea este zeiţă venită să iubească, Ea este 
portalul către trecut, prezent și viitor. 

O binecuvântare este să-I vezi zâmbetul dulce, privirea profundă, gingășia 
și frumuseţea, să-i simţi căldură și iubirea. 

Fiecare este binecuvântat cu astfel de � inţă ce ne iubește indiferent de 
situaţie, ce ne iubește necontenit cu mintea și cu su� etul. 

Mama este cel mai sfânt și cel mai preţios dar, este lumina vieţii noastre ce 
nu se stinge niciodat

La mulţi ani și multe binecuvântări în viaţă va urează 
colectivul Grădiniţei Samariteanul nr. 2 Sebiș.

In considerarea cadrului legislativ în vigoare pe linie 
de evidenţă a persoanelor, cetăţeanului român îi revine 
obligaţia de a deţine un act de identitate valabil, drept 
pentru care, titularul va solicita Serviciului local de evi-
denţă a persoanelor de la locul de domiciliu, eliberarea 
unui nou document:

- cu minim 15 zile și maxim 180 de zile înainte de 
expirarea termenului de valabilitate al actului de iden-
titate; respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea 

vârstei de 14 ani, in cazul eliberării primului act de 
identitate ori, ca urmare a producerii unor modi� cări 
privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, 
pierdere, etc.

Facem un apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca pe-
riodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în 
vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni 
contravenienţi la prevederile legii și sancţionaţi contra-
venţional cu amendă cuprinsă între 40 lei și 80 lei

Documentele, pe care cetăţenii 
trebuie să le prezinte în susţinerea cererii 
pentru eliberarea actului de identitate:

- cererea tip pentru eliberarea actului de identitate;

-certi� catul de naștere al solicitantului și ale copiilor 
cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

- certi� catul de căsătorie/hotărârea de divorţ de� niti-
vă și irevocabilă/certi� catul de deces al soţului decedat, 
original și copie (după caz); - documentul cu care se 
face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

-chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate
-timbru extrajudiciar
Persoanele care nu au posibilitatea de a prezenta toate 

documentele prevăzute de lege pentru eliberarea cărţii 
de identitate vor �  puse în legalitate cu cărţi de identi-
tate provizorii.

Primăria Sebiș

În atenția cetățenilor
Despre cărțile de identitate
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COMUNICAT DE PRESĂ- DENUMIRE PROIECT!
„Dezvoltarea participativa a strategiei de dezvoltare locala a teritoriului   

Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”
Prin Programul National de Dezvoltare Ruralä 2014-2020(PNDR), finanţat de 

Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală,Mäsura 19 LEADER — SUb-Mäsura 19.1 “Sprijin pregätitor 
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare localä”si implementat de Agenția pen-
tru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR), din subordinea Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale ,in vara anului 2015 s-a constituit un parteneriat public 
privat in vederea constituirii unui nou Grup de Actiune Locala(GAL) si s-a depus 
la OJFIR ARAD documentatia aferenta proiectului intitulat „Dezvoltarea partici-
pativa a strategiei de dezvoltare locala a teritoriului Depresiunea Sebis-Gurahont-
Halmagiu”, proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile.

In urma evaluarii documentatiei depuse de beneficiarul proiectului: Grupul de  
Actiune Locala(GAL)‚,Valea Superioara a Crisului Alb”,proiectul a fost declarat 
eligibil si s-a emis Decizia de Finantare nr.D19100000011550200004/28.12.2015,
pentru valoarea totala eligibila de 13.034,62 euro,fara TVA,bani alocati pentru or-
ganizarea si derularea activitätilor de animare, consultare, a întâlnirilor partener-
ilor si a grupurilor de lucru tematice dar si pentru elaborarea strategiei de dez-
voltare a teritoriului aferent parteneriatului.

Teritoriul aferent noului parteneriat propus al Asociatiei”Depresiunea Sebis-Gu-
rahont-Halmagiu” este format din 14 Unitäti Administrativ-Teritoriale(UAT),13 
UAT din judetul ARAD:orasul SEBIS si comunele ALMAS,BRAZII,BUTENI,CA
RAND,CHISINDIA,DEZNA,DIECI,GURAHONT,

HALMAGEL,HALMAGIU,PLESCUTA,VARFURILE si un UAT din judetul Bi-
hor, comuna CRISTIORU DE JOS.

 Noul parteneriat are un numar de 59 membri si  este structurat astfel:14 parte-
neri publici(UAT) si 45 parteneri reprezentand sectorul privat.

 Parteneriatul si-a propus sä identifice nevoile si necesitatile din teritoriul 
LEADER,cat si oportunitätile de dezvoltare prin implicarea activä a populatiei. 
Obiectivul principal al proiectului constä în cresterea capacitatii de colaborare la 
nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala.

 Plecand de la aceasta idee, in vederea elaborarii unei strategii coer-
ente si eficiente,care sa asigure o dezvoltare echilibrata a teritoriului aferent 
parteneriatului,au avut loc la nivelul fiecarui UAT intalniri de animare,informare 
si consultare a locuitorilor. Totodata s-au constituit si activat trei grupuri de lu-
cru tematice ,pe trei domeniide interventie majore:diversificare economica si 
sustenabilitate;inovatie si competitivitate;asociere si cooperare.

In vederea dezbaterii alternativelor strategice,pentru conturarea directiilor de 
dezvoltare si orientare finala a strategiei de dezvoltare locala si validarea acesteia,in 
perioada 07-14 martie au loc trei intalniri ale partenerilor,la care vor participa si  
reprezentantii tuturor actorilor relevanti din teritoriu,intalniri care se vor desfa-
sura in localitatile Halmagiu,Gurahont si Sebis.

 Toate actiunile prezentate  au ca scop  o cunoastere aprofundatä a nevoilor si 
necesitatilor din  acest areal, constituind baza de plecare pentru conceperea si 
elaborarea unei strategii de dezvoltare coerentä, bine ancoratä în realitatile zonei, 
care va  permite o dezvoltare echilibratä a întregului teritoriu LEADER.

Mai trebuie precizat cä pânä la finalul lunii martie trebuie finalizatä Strategia 
de Dezvoltare a Teritoriului pentru perioada 2014-2020 ,iar documentatia se va 
depune,pentru evaluare, la inceputul lunii aprilie.

    Pe aceastä cale echipa tehnica  multumeste  tuturor partenerilor,publici si 
privati,cat si tuturor  colaboratorilor din teritoriul aferent parteneriatului, pentru cä 
au înteles sä se implice în sustinerea activitätilor parteneriatului,in vederea elabo-
rarii unei strategii de dezvoltare locala care sa conduca la dezvoltarea armonioasa a 
intregului teritoriu.

Dorim să mulțumim tuturor 
cetățenilor care au înțeles că plata tax-
elor și impozitelor locale reprezintă o 
obligativitate stabilită prin legislație 
națională. Știm că este di� cil pentru 
multă lume să reușească a-și plăti la 
zi obligațiile � scale locale, dar dacă 
nu fac acest lucru, asupra sumelor 

datorate se cumulează dobânzi și 
penalități de întârziere, toate acestea 
ne� ind stabilite de noi, ci prin cadrul 
legislativ național. Noi doar suntem 
obligați să punem în practică preve-
derile legislative naționale.

Primăria Orașului Sebiș

Întâlnire informală GAL 
la Sebiș

Apartenența ca și membru în GAL a Sebișului a fost de bun augur 
atât pentru oraș, cât și pentru sebișeni, deoarece prin acest GAL s-au 
obținut � nanțări pentru diverse proiecte pe fonduri europene. Facem 
referire atât la proiecte publice, utile orașului, cât și la proiecte private, 
mai mulți cetățeni reușind ca prin GAL să acceseze fonduri europene 
pentru dezvoltarea unor proiecte proprii, de la achizționarea de utilaje 
agricole, până la modernizarea unor activități economice.
Luna trecută, s-a desfășurat o ședință informală GAL, cu participarea 
atât a autorităților locale, cât și a cetățenilor interesați, în cadrul 
acestei ședințe � ind dezbătute noile Măsuri de � nanțare facilitate 
de GAL, respectiv noile linii de proiecte prin care pot �  obținute 
� nanțări europene.
Cu privire la acest aspect, primarul Feieș ne-a precizat:„ Depunerea 
de proiecte pentru accesarea unor fonduri europene pentru anumite 
investiții necesare modernizării orașului Sebiș a reprezentat o 
preocupare constantă în activitatea mea de primar al Sebișului. 
Acesta este și motivul pentru care am făcut demersurile pentru 
participarea orașului Sebiș  în GAL (Grupul de Acțiune Locală, 
teritoriul Depresiunea Sebiș-Gurahont-Hălmagiu), prin această 
participare putând accesa mai facil fonduri europene, în același 
timp oferindu-le această posibilitate și cetățenilor orașului nostru, 
care, astfel, au putut și pot depune proiecte pentru a bene� cia de 
� nanțare nerambursabilă prin fondurile europene disponibile. 
Întâlnirea informală de la Sebiș a fost un bun prilej de familiarizare 
cu noile linii de � nanțare europeană, cu noile proiecte pe care le 
putem depune în perioada ulterioară.”

Cu profundă durere în su-
� et trăim plecarea mult prea 
devreme dintre noi a priete-
nului nostru, consilierul lo-
cal Adi Mariș.
Această despărțire  bruscă, 

neașteptată,  ne doare pe toți 
cei care l-am cunoscut, de 

parcă ar �  un membru al fa-
milie noastre.
Nădăjduim însă, că de aco-

lo din cer, unde își va a� a 
odihna veșnică, va priveghea 
mereu, atât pe colegii săi cât 
și pe toți cei pe care i-a cu-
noscut.
 Ne vom ruga pentru ca 

Bunul Dumnezeu să-l ierte 
și să-i dea veșnica odihnă, 
iar familiei îndurerate să-i 
dea puterea de a trece peste 
această crâncenă încercare.

Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

Primar Feieș Gheorghe, 
Viceprimar Radu Demetrescu,

Consiliul Local Sebiș

ÎN ATENȚIA 
RESTANȚIERIlor 

LA PLATA TAXELOR ȘI 
IMPOZITELOR LOCALE!

În cazul în care aveți restanțe la 
plata taxelor și impozitelor lo-
cale, vă rugăm să vă prezentați 
de urgența la Biroul Finan-

ciar – Contabil, Impozite și 
Taxe din cadrul Primăriei în 
vederea achitării lor, deoarece 
în caz contrar vor �  aplicate 
penalități și majorări la sumele 
pe care le aveți deja de plătit și 
vor �  demarate procedurile de 
executare silită.

 Vă mulțumim! 
Primăria Sebiș
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Luna martie este o lună a sărbătorii, perioada din 
an când natura se trezește la viaţă. Este o lună spe-
cială, a mărțișorului și a  săbătoririi tuturor doam-

nelor și domnișoarelor, o lună  care mereu ne 
aduce aminte că niciodată nu trebuie să uităm să 
ne preţuim ce avem mai scump pe lume:  mama, 

prietena, soţia, bunica sau � ica. 
Doresc să urez pe această cale tuturor femeilor 

din Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăjeni, ca această 
lună a bucuriei, vestitoarea primăverii și dătătoa-
rea de speranţă și lumină, să le aducă împlinirea 
celor mai frumoase vise, să le dea putere, sănătate 
și încredere în ele și în capacităţile lor.

 Să aveţi parte de o primăvară plină de iubire. Să 
nu uităm că iubirea este cea care ne înnobilează și 
deopotrivă ne face viaţa mai frumoasă! Ce repre-
zintă femeia în viaţa tuturor? Mame care ne-au dat 
viaţă și care au făcut tot ce au putut pentru noi, so-
ţii care au fost tot timpul alături de noi, și la bine, 
dar mai ales la greu, prietene care prin prezenţa 
lor luminează inimile celor ce le stau aproape, sau 
� ice a căror zâmbet aduce fericire în su� etul pă-
rintelui. Aceasta este femeia,  � oare,  bucurie și 
dragoste!

La Mulți Ani ! 
Primar Feieș Gheorghe

O Primăvară a bucuriei și fericirii!
Primăvara   

  înseamnă   viaţă,   speranţă,    lumină .

Vă urăm cu respect, stimate doamne şi 

domnişoare, să aveți parte de o primăvară 

care să vă aducă numai împliniri, 

sănătate şi fericire alături de cei dragi. 

La Mulți Ani!

Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar și Consiliul Local

O Primăvară a bucuriei și fericirii!O Primăvară a bucuriei și fericirii!

Primar 
Feieș Gheorghe

Cu privire la cei care deţin � rmă sau PFA cu se-
diul în propria locuinţă dar nu derulează acolo 
activităţi economice intenția a fost ca acele per-
soane să nu � e afectate de majorarea impozi-
tului local pe clădiri, Ministerul Finanţelor Pub-
lice urmând să vină cu noi clari� cări legislative 
în acest sens. În privinţa impozitului pe clădiri 
trebuie clari� cat, pentru toată lumea, care a fost 
intenţia legiuitorului: Şi anume faptul că în cazul 
locuinţelor în care avem un sediu de � rmă unde 
nu există activitate sau chiar dacă există activi-
tate – nu se înregistreaza cheltuieli, aşa cum scrie 
în Codul Fiscal, impozitul datorat este cel pentru 
locuinţă şi nu trebuie făcute evaluări pentru cota-

parte.
Acele prevederi, cu impozitarea diferenţiata în 

funcţie de cota-parte alocată pentru desfăşurarea 
activităţii, sunt aplicabile atunci când sunt 
desfăşurate activităţi şi se înregistrează chel-
tuieli. Trebuie speci� cat că, în conformitate cu 
noile prevederi din Codul Fiscal aferent acestui 
an, toată lumea ce deține clădiri cu scop total sau 
parțial nerezidențial trebuie ca până la 31 mar-
tie anul curent să depună la Primărie o declarație 
privind scopul clădirii și suprafața din cadrul 
acesteia destinată scopurilor ec onomice- com-
erciale.

Impozitul diferențiat pe clădiri, reglementare din Codul Fiscal

Flori de 8 Martie de la „Național Sebiș” Martie este luna Mărțișorului, a iubiri, a 
primăverii. Este luna în care o dată cu tre-
cerea iernii soarele vine să aducă bucurie în 
sufl etele tuturor, bucurie exprimată și prin 
gestul cald de a oferi un Mărțișor, o fl oare, 
ca un simbol al primăverii.
În acest context, cu ocazia Zilei de 8 Martie, 
jucătorii echipei „Național Sebiș”, împreună 
cu conducerea tehnică, au oferit fl ori tuturor 
doamnelor și domnișoarelor de la Primărie, 
dar și celor pe care le-au întâlnit pe străzile 
Sebișului,  sau la locul de muncă. Un gest 
frumos, clubul „Național Sebiș” dorind ast-
fel să cinstească, așa cum se cade în această 
perioadă,  toate femeile din Sebiș.

-Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și im-
pozitele locale pentru anul 2016, până în data de 31 mar-
tie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată 
mai sus vor bene� cia de o reducere a valorilor impozi-
telor pe clădiri și terenuri.
-Până pe 31 martie toți cei care dețin locuințe unde 
se desfășoară activități economice trebuie să depună 
o declarație la sediul Primăriei pentru calcularea 
diferențiată a impozitului pe respectivele clădiri, con-
form noilor reglementări din Codul Fiscal pe anul 2016

Primăria Sebiș

Mare atenție!


