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În toată activitatea mea am consi-
derat că politica nu trebuie confun-
dată cu administrația. 
Am fost ales primar prin voința 
majorității sebișenilor și chiar dacă 
au fost și cetățeni care au avut alte 
opțiuni politice, cum este și fi resc, 
m-am comportat mereu ca un pri-
mar al tuturor, fără resentimente, 
așa cum și este normal în orice soci-
etate care dorește să progreseze.
Pot spune că în timpul mandatelor 
mele, Sebișul s-a dezvoltat constant, 
într-un climat de liniște și bună 
înțelegere între oameni, punând pe 
primul loc interesul orașului și al 

comunității locale, ceea ce cred că 
se și vede prin modul cum am ad-
ministrat Sebișul în acești ani, prin 
proiectele implementate, existând 
o atmosferă bună, de colaborare cu 
Consiliul Local, aparatul adminis-
trativ al Primăriei și cetățeni. Ideea 
de bază a fost aceea de a progresa ca 
și comunitate, iar progresul nu poa-
te exista decât prin bună înțelegere, 
corectitudine și seriozitate. 
Există însă și situații când obser-
văm că unora nu le place o astfel 
de atmosferă, încercând să ne tul-
bure liniștea orașului cu tot felul 
de intoxicații, vorbe fără acoperire, 
zvonuri și minciuni, doar de dragul 
propriilor interese personale sau 
politice, ajungându-se până la tot 
felul de născociri. 
La fel ca acum patru ani, vedem 
cum unii se cred deja în campanie 
electorală, vechile metehne nu s-au 
schimbat, au apărut dintr-o dată 
așa ziși patrioți locali, indivizi care 
până acum au stat ascunși, apărând 
dintr-o dată acum și declarându-se 
dornici de a contribui la dezvol-

tarea orașului şi bineînţeles, toți 
spun că au cele mai bune soluţii. 
Culmea, prima soluție pe care o au, 
ne-o arată dezvelindu-și caracte-
rul, începând cu bârfele, zvonurile, 
minciunile, încercând în fel și chip 
să tulbure pacea și liniștea orașului, 
doar de dragul propriiilor interese 
și dorințe politice. Asta este singu-
ra lor preocupare! Ce pot să spun, 
doar atât: rușinos!
Pentru unii, nu interesul Sebișului 
este prioritar, nu liniștea comu-
nității, pentru astfel de persoane 
contează doar propriile scopuri, iar 
pentru a ajunge acolo unde doresc 
se coboară cât mai jos cu putință, 
recurgând chiar la denigrarea fără 
ruşine a persoanelor şi a adversa-
rilor politici. Metoda nu este nouă, 
dar e de prost gust. Este de aşteptat 
să se repete scenarii vechi, folosi-
te și în anii trecuți de tot felul de 
politicieni cu caractere îndoielni-
ce. Nu este exclus, să ne trezim cu 
scrisori , în care să fi e îndrugate fel 
şi fel de minciuni, “secrete tainice” 
descoperite abia în ceasul al 12-lea 

de către“vigilenţii” detectivi ai ad-
versarilor. Sunt murdării cu rol de 
a înşela buna credinţă a oamenilor. 
În ce mă privește, vă pot garanta 
că vom aplica în continuare bunul 
simţ în politică. Politica şi adminis-
traţia locală trebuie să rămână acti-
vităţi raţionale, reglate de norme şi 
valori măsurabile.
 La nivelul orașului se poate vedea 
de către oricine de bună credință că 
Sebișul a progresat constant, iar at-
mosfera trebuie să fi e în continuare 
una frumoasă,   în care fi ecare își 
vede de treabă în liniște și pace.
Suntem o comunitate mică, majo-
ritatea ne cunoaştem între noi, de 
aceea, trebuie să ne respectăm unii 
pe alții, iar noi şi familiile noastre 
vom continua să trăim aici, în Sebiș 
şi ne vom mai întâlni, indiferent de 
opțiunile politice ale fi ecăruia. Fru-
mos ar fi  ca nimănui să nu-i roşeas-
că obrazul de ceea ce face și cum 
se comportă și să înțeleagă că nu 
dorințele partidelor politice contea-
ză, ci binele orașului Sebiș.

Primar Feieș Gheorghe

Politica bunului simţ trebuie să primeze!

Primar 
Feieș Gheorghe

„Sebiș Enduro Challenge”!
Deja consacratul concurs de 

eduro „ Sebiș Enduro Challenge” a 
ajuns în luna martie la o nouă ediție 
plină de adrenalină, ediție care a 
adus din nou în oraș zgomotul mo-
toarelor turate la maxim, arătând 
sebișenilor ce înseamnă acest fru-
mos, dar și periculos sport. 

Organizat ca de � ecare dată de 
către Cătălin Mocuța, cu susținerea 
primarului Feieș și a Consiliului 

Local Sebiș, concursul a adunat la 
start peste 180 de concurenți atât 
din țară cât și din străinătate, etapa 
de la Sebiș � ind înscrisă în pro-
gramul fedrației de specialitate.

Competiția de enduro s-a 
desfășurat pe parcursul a două 
zile, sâmbătă și duminică, două 
zile în care motoarele și ATV-
urile au putut fi văzute pe străzile 
orașului. >>> pag.6
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Construit prin sudoarea și voința sebișenilor, născut din ideea de a asigura 
un viitor mai bun generațiilor viitoare, liceul orașului este o instituție de 
bază, fundamentală a Sebișului, a comunității, asigurând nu doar pregătirea 
tinerilor, dar implicându-se activ în viața socială și culturală a orașului.
Vedem, cu bucuria respectului lucrului bine făcut, o preocupare constantă a 
cadrelor didactice a a se implica în organizarea unor evenimente deosebite, 
în a iniția activități extracuriculare, activități prin care, împreună cu elevii, 
dau un su� u aparte, dinamic, plin de prospețime sistemului se învățământ al 
orașului.
 Cu privire la rezultatele notabile obținute de liceu de alungul anilor, acestea 
s-au concretizat în proiecte educaționale câșigate, în participări meritorii la 
olimpiadele și concursurile școlare. În acest număr al ziarului local, avem 
plăcerea de a vă prezenta elevii care anul acesta au reprezentat liceu, orașul 
Sebiș, la competițiile sportive organizate în județe, precum și la concursurile 
școlare.
Putem doar concluziona, că avem la Sebiș o viață educativă activă, îndreptată 
spre formarea profesională a tinerilor, punându-se însă și un accent deosebit 
pe formarea caracterelor, personalităților elevilor, a liceenilor. Nu putem 
spune decât atât: felicitări!

Învățământul, calea succesului în viață!

Echipa de handbal băieți  liceu participantă la faza județeană, prof. Geta Gudiu
Galofca Sebastian, Miha Andrei, Kozak Iulian Ovidiu, Pleșa Ilie, Bigan Vlad

Popa Gelu, Dărău Alexandru, Irimie Marius, Crișan Gabriel, Filipeanu Crinu, Covaci 
Paul, Stan Cristian, Tol Adelin

Echipa de handbal fete liceu participantă la faza județeană, prof. Andraș Dănuț
Moț Carmen, Boșcai Andreea, Pârv Mădălina, Bâlc Bianca, Spiac Adriana, Jurcă 

Adelina, Rechetenvold Patricia,Petrișor Iustina, Chers Lorena, Sidor Geanina

Echipa de handbal băieți gimnaziu participantă la faza județeană, prof Barbatei Raul
Cls 8: Săndulachi Natan, Gomoi Marius, Gulie Daniel, Lazăr Valentin, Untaru Darius, 
Dronca Dacian . Cls 7: Ghira Elias, Negru Răzvan, Tamaș Paul, Iacob David, Oprea 
Fabian

Olimpiada de biologie, - elev Bor-
lea Alexandru - faza judeteana -  

profesor Ilieș Cristina

Olimpiada de cros, - Sidor Ge-
anina locul 4 - faza judeteana -  

profesor Geta Gudiu

Olimpiada de limba engleză-  faza judeteana -   elevi: Urs Marius, Borlea Radu, Crișan Gabriel, 
Brihan Mara- premiul 3, Negruț Matei- premiul 3, Hurrelbrink Ashley- premiul 2

Prof Tole Adina, Zbîrcea Costinela si Demetrescu Dana

FEIER ALECSANDRU din clasa a VI-a 
-MENTIUNE la Concursul de istorie 

pentru gimnaziu, coordonat de d-na 
prof. DARAU PAULA.

Olimpiada de limba germană, 
 -elev Borlea Alexandru -

calificat la faza națională-  
profesor Susan Maria

Olimpiada de latină -  - faza judeteana -   elevi:  Sârb David, Covaciu Ben, Pop Maria, 
Dragoș Doriana, Păiușan Bogdan. - profesor Leahu Mona

Echipa de oinăbăieți  liceu participantă la faza județeană, prof. Geta Gudiu
Albac Adrian, Ardelean Adrian, Ros Marius, Kozak Iulian, Miha Andrei,mDărău 
Alexandru,Dota Dorin,Birau Paul, Popa Teodor, Truță Alexandru, Bortiș Nicușor, Laslău 
Valentin, Bisorca Antonio, Lupan Cristian, Lazăr Gabriel, Bărdan Călin,Florea Andrei, Fil-
ipeanu Crinu

Olimpiada de șah, - faza judeteana -  
Sidor Geanina -locul doi si Ardelean Denis -locul 6

profesor Geta Gudiu

Olimpiada de religie-  - faza judeteana -   Religie ortodoxă -elevi: Roșu Drăgan- premiul 2, Corlade 
Răzvan, Duma Patricia- profesorProf Dragoș Violeta. 
Religie penticostală-elevi: Alda Samuel- premiul 3- profesorProf Igaș Petru

Olimpiada de geografie, 
-  - faza judeteana -  
elev Rotari Darius

Olimpiada de limba și literatura română - faza judeteana -  
elevi: Suba Cristina, Braitiu Natalia, Lupșa Timeea

Prof Silviu Zgârcea si Turnea Marin

La olimpiada de � zică, elevul Crișan Gabriel din clasa a IX-a, a obtinut MENTIUNE la olim-
piada faza județeană, � ind coordonat de d-na prof. ILIES ELISABETA.
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Olimpiada de matematică-  - faza judeteana -   elevi:  Ulică Robert , Dronca Emina, 
Cristea Maria, Negruț Matei -premiul 3 - profesor i Nica Adela, Giura Romanța

Învățământul, 
calea succesului în viață!

Felicit toți elevii care au participat la concursurile și 
olimpiadele școlare, deoarece au demonstrat că sunt 
preocupați de învățătură, cea mai de preț comoară pe care 
tinerii o pot dobândi. 
Avem la Sebiș un liceu cu cadre didactice dedicate profesiei, 
preocupate de implementarea unui sistem de învățământ 
performat, lucru pe care î-l dorim toți sebișenii, deoarece 
generațiile de azi vor asigura viitorul și evoluția orașului. 
Fără o pregătire corespun-zătoare a tinerilor de azi, Sebișul 
nu poate avea viitor ca și oraș, ca și comunitate. 
De aceea, felicit dascălii pentru implicarea de care dau 
dovadă în pregătirea elevilor, iar pe părinți î-i asigur că vom continua să investim în 
sistemul de învățământ, pentru a asigura o optimizare graduală a condițiilor de școlarizare 
și a facilităților oferite elevilor, lucru pe care l-am făcut an de an de când sunt primar al 
orașului Sebiș.

Primar Ec. Dr,Feieș Gheorghe

Marșul pentru viață- organizat la Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou

Cu binecuvântarea Înaltpreas� nțitului Părinte 
Timotei Arhiepiscopul Aradului, s-a desfășurat la 
Arad a cincea ediție a Marșului pentru viață. 

În perioada 1–31 martie, în România și Republica 
Moldova, a avut loc Luna pentru viață 2016 – iar 
punctul culminant a fost Marșul pentru viață 2016 

– „Pentru viață, pentru femeie, pentru familie”, or-
ganizat în peste 130 de orașe.

Și Sebișul a participat la această acțiune, preotul 
paroh Rus Cătălin, alături de enoriașii Bisericii Or-
todoxe de pe Satu Nou, implicându-se în a atrage 
un semnal de alarmă asupra necesității de ocro-

tire a vieții, încă de la concepție. A fost o acțiune 
deosebită,pentru care părintele Rus Cătălin și toți 
credincioșii bisericii trebuie și merită felicitați. Bi-
serica Ortodoxă de pe Satu Nou rămâne un reper al 
valorilor creștine și morale din Sebiș!

Stimulentele educaţionale se acordă copiilor din familii 
defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumula-
tiv, următoarele criterii:

 a) vârsta minimă a copilului este de 3 ani, împlinită 
oricând pe  parcursul anului școlar curent - copiii pot �  
înscriși la grădiniţă și înainte să împlinească vârsta de 3 
ani, dacă spaţiul o permite, dar devin eligibili în luna în 
care împlinesc vârsta de 3 ani;

b) vârsta maximă a copilului este de 6 ani, împliniţi după 
data de 1  septembrie a anului școlar curent, în confor-
mitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, 
cu modi� cările și completările ulterioare, și ale metodolo-
giei de înscriere în învăţământul primar;

c) venitul lunar pe membru de familie este de până la 
de două ori  nivelul venitului minim garantat pentru o 
persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modi� cările și completările ul-
terioare,   adică  284 lei .

Dreptul la stimulent se acordă începând cu luna în care  
bene� ciarul îndeplinește criteriile de eligibilitate, pe bază 
de cerere și declaraţie pe propria răspundere, însoţite de 
actele doveditoare privind componenţa familiei, veniturile 
acesteia și înscrierea/frecventarea activităţilor organizate 
de grădiniţă.

Cererea și declaraţia pe propria răspundere   se întoc-
mesc de reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul 
legal al copilului, stabilit în condiţiile legii, și se înregis-
trează la primăria comunei, orașului, municipiului sau, 
după caz, a sectorului municipiului București în a cărei 
rază teritorială își are domiciliul sau reședinţa familia

Cererea de participare în program poate �  făcută în ter-
men de 30 de zile de la înscrierea copilului la grădiniţă, 
iar stimulentul se acordă din prima lună în care copilul a 
îndeplinit criteriile de frecvenţă de� nite la art. 5 din lege, 
dacă se menţin criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 
2 din lege.

Componenţa familiei, � liaţia copiilor și situaţia lor juri-
dică  faţă de reprezentantul legal se dovedesc cu livretul 
de familie.

 În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau si-
tuaţia  familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, 
reprezentantul familiei prezintă, după caz, în copie certi-
� cată sau, după caz, autenti� cată pentru conformitate cu 
originalul, următoarele documente:

a) certi� catele de naștere ale copiilor a� aţi în întreţine-
rea familiilor defavorizate;  

 b) certi� catul de căsătorie;  
c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea 

adopţiei, potrivit legii;  
d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, 

potrivit legii;  
e) dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asis-

tenţă socială și  protecţia copilului sau hotărârea comi-
siei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, 
după caz, pentru măsura plasamentului; hotărârea jude-
cătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia 
autorităţii tutelare, potrivit legii;

f) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este 
declarat/declarată dispărut/dispărută;  

 g) hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este 
arestat/arestată  preventiv pe o perioadă mai mare de 
30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și 
nu participă la întreţinerea copiilor;

h) după caz, alte acte doveditoare privind componenţa 
familiei

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, 
prevăzut la  art. 2 lit. c) din lege, se iau în considera-
re toate veniturile impozabile și neimpozabile prevăzute 
de Legea nr. 227/2015 privind Codul � scal, cu modi� că-
rile și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din 
obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii și/sau faţă 
de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna 

anterioară solicitării stimulentului educaţional.
Cererile, însoţite de documentele  justi� cative, se de-

pun de reprezentantul familiei la primăria unităţii/subdi-
viziunii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială 
își are domiciliul sau reședinţa familia, până la data de 20 
decembrie a � ecărui an calendaristic. Pentru anul școlar 
2015-2016 cererile, însoţite de documentele justi� cative, 
se pot depune până la data de 30 aprilie 2016.

 Cererile depuse după termenele prevăzute mai sus nu 
se mai iau  în considerare. Pentru solicitarea dreptului, 
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al 
copilului depune o nouă cerere pentru anul școlar următor, 
cu încadrarea în termenele reglementate.

 Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia 
să anunţe orice modi� care în componenţa familiei sau în 
veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la 
producerea acesteia.

 La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie 
se exceptează următoarele:  

a) sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza   
Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea dreptu-
rilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modi� cările 
și completările ulterioare;

b) alocaţia de stat pentru copii prevăzută de   Le-
gea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, repu-
blicată, cu modi� cările ulterioare;

c) ajutorul social acordat în baza   Legii nr. 
416/2001, cu modi� cările și completările ulterioare, alo-
caţia pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 
277/2010, republicată, cu modi� cările și completările 
ulterioare, și ajutorul pentru încălzirea locuinţei acordat 
în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modi� cările și 
completările ulterioare;

 d) ajutoarele de stat acordate pentru activităţile agrico-

le din fonduri  publice, inclusiv cele din fonduri externe 
nerambursabile;

e) sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin � -
nanciar  destinate exclusiv susţinerii educaţiei preșcola-
rilor, elevilor și studenţilor, prin programe ale Ministerului 
Educaţiei Naţionale și Cercetării Știinţi� ce, altor instituţii 
publice și private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;

f) sumele primite din activitatea de zilier, în condiţiile 
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu ca-
racter ocazional desfășurate de zilieri, republicată;

g) sumele primite de persoanele apte de muncă din 
familie ca urmare a participării la programe de formare 
profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu 
au titlu de venituri salariale;

 h) sumele primite cu titlu de ajutor temporar ori oca-
zional din partea unor persoane � zice sau juridice ori de 
la bugetul de stat sau local cu titlu de ajutor de urgenţă.

Veniturile realizate de membrii familiei, prevăzute la 
alin. (1),  inclusiv cele exceptate conform alin. (2), se 
dovedesc, după caz, prin documentele eliberate de anga-
jator, de organele � scale sau de alte autorităţi competen-
te, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori 
dispoziţii de stabilire a drepturilor.

 În cazul familiei sau persoanei singure care locuiește și 
gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure 
și contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor 
bunuri și a unor venituri din valori� carea acestora ori la con-
sumul acestora, la stabilirea venitului pe membru de familie 
se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și 
partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realiza-
te în comun de persoanele din gospodărie.

În cazul în care nu se poate determina partea ce revine 
de drept, solicitantul completează o declaraţie pe propria 
răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea îm-
preună.

Primăria Sebiș

În atenția cetățenilor! DESPRE TICHETELE  SOCIALE PENTRU GRĂDINIȚĂ
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  „An de an, am avut cuprinse în 
lista de investiții proiecte prin care 
să aducem un plus modernizării 
Sebișului și a localităților Prunișor, 
Sălăjeni și Donceni.

An de an, am gândit investițiile pe 
care le-am făcut în oraș având în 
vedere structura reală a bugetului 
local și ne-am întins doar cât s-a 
putut din punct de vedere � nanciar, 
considerând mereu că dacă vrem să 
avem un oraș cu perspective pentru 
viitor, atunci trebuie să � m realiști, 
să ne bazăm în primul rând pe re-
sursele noastre și doar apoi pe ceea 
ce putem obține prin � nanțări eu-
ropene, programe naționale, sau 
cu sprijin de la Consiliul Județean 
Arad. Astfel am conceput strate-
gia de dezvoltare locală, o strategie 
prin care nu a fost an să nu punem 
în practică investiții necesare și uti-
le în dezvoltarea și modernizarea 
Sebișului, gândind mereu pentru 
viitor, pe principiul că tot ceea ce 
facem, ce construim, trebuie să � e 
un concept global, vizionar, de care 
să bene� cieze și generațiile viitoa-
re. Ideea de bază după care m-am 
ghidat mereu a fost să dezvoltăm 
Sebișul într-un ritm constant, prin 
punerea în executare a unor pro-
iecte necesare pentru comunitate, 
toate lucrările derulate, edi� ciile 
construite, � ind gândite pentru ca 
orașul Sebiș să dispună de tot ceea 
ce este nevoie pentru o dezvoltare 
viitoare durabilă, solidă și sustena-
bilă.

Prin toate acestea, am arătat că 
strategia mea de dezvoltare locală 
fost și este una corectă, cu rezul-
tate concrete, gândită pe perioade  
multianuale, deoarece nimic nu se 
poate face dintr-o dată. Toate s-au 
realizat rând pe rând, în timp, iar 
rezultatele se văd astăzi prin pris-
ma proiectelor de investiții puse în 

practică de când am fost ales primar 
al Sebișului, după cum arată Sebișul 
acum, ca urmare a investițiilor reali-
zate neîncetat pentru modernizarea 
și progresul orașului. Avem străzile 
asfaltate, canalizare integrală, rețea 
de apă potabilă extinsă, un Palat 
Administrativ simbol al orașului, 
este aproape � nalizată Casa De 
Cultură- cea mai mare construită 
după revoluție în România, trotua-
re pavate, liceu pus la punct, spitale 
modernizate, sistem medical într-o 
continuă îmbunătățire, un centru 
civic care dă unicitate Sebișului, 
o bază sportivă de invidiat, teren 
sintetic de sport, sală de sport, și 
lista ar putea continua. Toate aces-
te investiții realizate pe parcursul 
anilor, prin eforturi considerabile 
și muncă asiduă, precum și preocu-
parea pe care am avut-o de a adu-
ce în Sebiș susbsidiare ale tuturor 
instituțiilor imporatante( poliție, 
pompieri, jandarmi, Smurd, � națe, 
facultate) a făcut ca Ministerul Dez-
voltării să clasi� ce Sebișul ca oraș 
de gradul VI, în timp ce celelalte 
orașe din județul Arad sunt doar 
de gradul VII, un nivel inferior ca 
importanță față de Sebiș. Acest lu-
cru spune mult despre cum este pri-
vită evoluția Sebișului, nu de către 
noi, cei de aici, ci de administrația 
centrală a României, care, prin 
comparație, poate observa cel mai 
bine modul de dezvoltare a unei 
unități administrative în timp, iar 
în orice statistică se vede clar, cum 
Sebișul a progresat an de an.  

Astfel, prin toate proiectele imple-
mentate dealungul anilor în care 
am fost ales primar, prin modul co-
rect și deschis al administrației, am 
arătat sebișenilor mei că tot ce am 
promis s-a și realizat, că tot ceea ce 
am spus a fost adevărat,  am arătat 
că am meritat și merit încrederea 

lor, � indcă rezultatele muncii mele 
se văd prin ceea ce s-a realizat în 
Sebiș, prin modul în care am gân-
dit dezvoltarea orașului, mereu spre 
viitor, pentru generațiile ce ne vor 
urma. 

Așa cum am pus în practică până 
acum toate proiectele pe care le-
am prevăzut pentru bunul mers 
al Sebișului, așa și pe mai departe, 
ceea ce am prevăzut ca investiții se 
va realiza, după cum voi căuta me-
reu soluții de atragere a investițiilor 
private, creatoare de noi locuri de 
muncă.

Totul, într-o atmosferă de bună 
înțelegere între oameni, totul, pen-
tru bunul mers al orașului și cu 
reale bene� cii pentru comunitatea 
noastră locală.

Să nu uităm acest lucru atât de im-
portant pentru evoluția Sebișului: 
în bună înțelegere și unitatea între 
oameni totul este posibil. 

Doar astfel se poate construi, se 
poate progresa, putem avea un vi-
itor bun pentru oraș, pentru noi ca 
și comunitate locală. De aceea, am 
considerat mereu că cei care cau-
tă dezbinare, învrăjbire între oa-
meni, făcând circ doar pentru ași 
realiza propriile interese personale 
și ascunse, în detrimentul binelui 
comunității noastre locale, trebuie 
evitați, căci nu fac bine Sebișului. 
Astfel de indivizi doar atât pot, în 

încercarea de a ascunde proprii-
le nerealizări bârfesc pe alții, din 
dorința de ași masca interesul lor 
personal. Să-i lăsăm pe ei cu circul, 
iar noi să ne vedem de muncă, cu 
seriozitate și bune intenții, � indcă 
dacă vrem să avem un viitor pen-
tru Sebiș, pentru comunitate în ge-
neral, trebuie să încercăm să creăm 
o societate în care valorile să-și gă-
sească locul binemeritat, iar munca 
și seriozitatea să � e apreciate și re-
compensate pe măsura rezultatelor  

Vă doresc tuturor să vă bucurați 
de împlinirile pe care vi le doriți 
și de cât mai multe momente fru-
moase în viață. Cât privește bunul 
mers al orașului, atâta vreme cât 
există unitate și bună înțelegere, 
atunci și Sebișul se va dezvolta așa 
cum ne dorim cu toții, spre binele 
generațiilor viitoare, iar cu seriozi-
tate și corectitudine în tot ceea ce 
facem, vom progresa an de an.. 

Am arătat în acești ani că se poate, 
am arătat că orașul Sebiș progre-
sează constant, se modernizează an 
de an, am arătat că modul în care 
am gândit evoluția orașului a fost 
și este corect, cu rezultate concrete. 
Totul, având alături marea familie 
a sebișenilor, căci doar așa, împre-
ună, putem să ne construim orașul 
după cum ne dorim cu toții.”

Primar Feieș Gheorghe

În bună înțelegere, cu seriozitate și corectitudine, 
Sebișul va progresa an de an!

Primar 
Feieș Gheorghe

O administrație pentru comunitate
Pavarea zonei Casei de Cultură finalizată!

Una dintre lucrările importante 
� nalizată în acest prim trimestru 
al anului este cea de pavare a zo-
nei limitrofe Casei de Cultură și 
a Palatului Finanțelor Publice.

Se închide astfel un nou capi-
tol al conceptului  arhitectural al 
centrului civic, concept imple-
mentat de primarul Feieș cu ani 
în urmă și care a făcut să avem 
la Sebiș cel mai frumos centru 
din județul Arad. Este un lucru 
recunoscut de către toți cei care 
ne calcă pragul, punctul „zero” 
al orașului devenind loc de pro-
menadă pentru orice  vizitator.

Prin realzarea și a acestor re-
cente lucrări de pavare, putem 
spune că centrul civic este com-
plet reamenajat, exact așa cum a 
plani� cat domnul primar.
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- În primul rând doresc să 
văd � nalizată Casa de Cultu-
ră a ora-șului. Este un edi� ciu 
reprezentativ pentru Sebiș, a 
cărei construcție am început-
o cu ani în urmă, gândind 
pentru viitor încă de când am 
realizat proiectul. Adică, am 
dorit ca Sebișul să dispună 
de un complex arhitectural 
central impozant, care să � e 
util și generațiilor viitoare, 
dar în același timp să repre-
zinte un simbol al orașului. 
Așa am început amenajarea 
zonei centrale care să cuprin-
dă platoul piațetar din cen-
tru, Palatului Administrativ, 
Palatul Finanțelor Publice și 
Casa de Cultură. Încă de pe 
atunci, datorită dimensiunii 
ansamblului arhitectural, am 
știut că aceste edi� cii impo-
zante 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 Administra-
tiv � nalizat, la fel și Palatul 
Finanțelor Publice, zona cen-
trală a orașului a devenit un 
loc de promenadă și putem 
spune că acest ansamblu arhi-
tectural a devenit și simbolul 
orașului, exact cum am gân-
dit atunci când am început 
aceste construcții. A mai ră-
mas de � nalizat Casa de Cul-
tură, care este și ea în stadiu 
� nal al construcției: zona din 
față a fost pavată, scuarurile 
verzi aferente au fost ame-
najate, exteriorul edi� ciului 
este gata, holul central a fost 
pavat cu gresie etc. A mai ră-
mas de � nalizat interiorul 
sălii centrale, ceea ce se va 
întâmpla anul acesta. Și ast-
fel, după ani de muncă, vom 
putea trage linie, închizând și 
acest capitol al modernizării 
Sebișului: o Casă de Cultu-
ră cum nu s-a mai construit 
în România după revoluție, 
o Casă de Cultură unde vom 
putea organiza evenimente 
sprci� ce, piese de teatru, ope-
rete, spectacole de balet sau 
operă, concerte pentru tineri, 
serbări etc. Avem deja cum-
părat tot echipamentul nece-
sar sonorizării, precum și ilu-
minatului profesional pentru 
viitoarele spectacole pe care 
le vom organiza la Casa de 
Cultură, urmând ca Sebișul 
să dispună din acel moment 

de o agendă culturală bogată, 
gândită pe stagiuni distinc-
te. Trebuie speci� cat că sala 
mare este proiectată pentru 
500 de locuri, iar în incinta 
Casei de Cultură va funcționa 
și Biblioteca Orășenească

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

- Se reamenajează total par-
cul și zona din jurul Palatului 
Administrativ, pavându-se 
parcările laterale, 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 orna-
mental, anul acesta trecem 
la amenajarea aleilor pavate, 
delimitarea zonelor cu gazon, 
amenajarea unor scuaruri 
deosebite pentru � ori, mon-
tarea de noi băncuțe pentru 
recreere și bineînțeles, supli-
mentarea 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 � nali-
zarea lucrării de construcție 
la podul nou de peste Valea 
Dezna, lucrare a� ată și ea în 
execuție

- Doresc implementarea 
proiectului de semaforizare a 
Sebișului ,începând cu princi-
palele intersecții din oraș: Re-
publicii cu Păcii și Republicii 
cu Mureșul

-Sunt prevăzute sumele ne-
cesare pentru repararea capi-
tală a sălii de sport din curtea 
liceului

- Demarăm lucrările 
de construcție a unei noi 
grădinițe, pe două nivele, 
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 exteri-
or, am deschis laboratorul, 
secția de radiologie, secțiile 
ambulatorii, am investit în 
reabilitarea secției de pedia-
trie, anul acesta vom moder-

niza secția de interne, secția 
de neurologie, precum și 
secția de salvare

-Programul de asfalta-
re străzi este și el în atenția 
noastră, urmând ca pe par-
cursul anului să demarăm 
noi lucrări de asfaltare străzi 
atât în oraș, inclusiv în carti-
erul Prăjești, precum și la Să-
lăjeni și Donceni

- O importanță deosebită o 
acord atragerii investitorilor 
privați în Sebiș, investitori 
care să aducă un plus econo-
miei orașului și să creeze noi 
locuri de muncă. Un exem-
plu este inițiativa pe care 
am avut-o acum patru ani 
prin care s-a pus bazele zo-
nei de parcuri fotovoltaice de 
la Prunișor, zonă împărțită 
pe trei perimetre economice. 
Unul dintre aceste perimetre a 
fost construit și funcționează 
în regim de producere și 
distribuție de energie, urmea-
ză amenajarea celorlate două 
perimetre, care, am a� at de 
la investitori, se vor amenaja 
anul acesta, ceea ce înseam-
nă pntru Sebiș noi locuri de 
muncă, venituri suplimenatre 
pentru investiții prin bugetul 
local, dar și apațiția unui 
număr însemnat de personal 
care să construiască parcuri-
le fotovoltaice noi și care va 
aduce bene� icii comerțului 
din oraș. După � nalizarea 
acestor noi zone destinate pa-
nourilor fotovoltaice, Sebișul 
va deveni orașul numărul I 
în producerea de energie ver-
de din Transilvania. O altă 
investiție privată ce se va dez-
volta la Sebiș anul acesta este 
cea de construire a unei noi 
hale de producție de canape-
le și tapițerie, hală proiectată 
pentru 20.000 mp și care va 
genera 300 de noi locuri de 
muncă în oraș

În unitate, dragii mei 
sebișeni,vom continua ceea ce 
am început împreună acum 
ani buni, când m-ați manda-
tat să administrez orașul, ast-
fel încât Sebișul să progreseze 
și să evolueze pe o linie ascen-
dentă, pentru a �  cu adevărat 
un pol urban, administrativ  
și economic  pentru întrea-
ga zonă a Văii Superioare a 
Crișului Alb. Așa să ne ajute 
Dumnezeu.

Primar Feieș Gheorghe

O administrație pentru comunitate
P r i o r i t ă ț i l e  a n u l u i  2 0 1 6

Se lucrează la foc continuu
penru fi nalizarea Casei de Cultură

Casa de Cultură, proiec-
tul primarului Feieș, se 
apropie cu pași repezi de 
� nalizare. Exteriorul clă-
dirii este � nalizat, peri-
metrul din jur este pavat, 
scuarurile cu spații verzi 
sunt frumos amenajate, iar 
acum s-a trecut la amena-
jarea sălii mari, unde s-au 
montat schelele și se tra-
ge tare pentru zugrăvirea 
interioară. Instalația elec-
trică este gata, holul cen-

tral arată impecabil, s-a 
muta și parte a bibliotecii 
orașului, sistemul de so-
norizare este achiziționat, 
iar în luna mai sosesc și 
cele 500 de scaune ce vor �  
montate în sala principală.

Cât de curând Casa de 
Cultură va putea găzdui 
spectacole în condiții de-
osebite de confort, sonori-
zare și lumină.

Luna următoare sosesc 
cele 500 de scaune pentru 

sala mare a Casei de Cultură!
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„Sebiș Enduro Challenge”!
Ziua de sâmbătă 

a debutat chiar pe platoul din 
fața primăriei, când primarul 
Feieș împreună, cu președintele 
Consiliului Județean Arad, au 
dat startul competiției.

Pe categorii distincte și clase 
de motoare, concurenții au por-
nit din centrul orașului pe un 
traseu bine de� nit prin pădure, 
traseu care a însumat 180  km, 
mai bine zis trei ture prin 
pădure, � ecare tură având 60 
km. Un traseu lung și anevoios, 
pe care � ecare concurent a tre-
buit să-l parcurgă pentru a nu 
�  descali� cat și pentru a obține 
o poziție cât mai bună în clasa-
mentul național de specialitate.

Așadar, putem spune că această 
etapă de la Sebiș a fost una pe 
cât de spectaculoasă, pe atât 

de di� cilă, dar toți concurenții 
s-au declarat mulțumiți de 
frumusețea traseului și a 
Sebișului în general, ceea ce este 
un lucru pozitiv pentru oraș, 
căci prin acest concurs Sebișul a 
fost promovat peste tot, pe toate 
canalele media. Despre acest 
lucru primarul Feieș ne-a preci-
zat:„ este un lucru îmbucurător 
că putem sprijini această etapă 
din campionatul național de 
enduro, deoarece spectacolul 
oferit a fost unul deosebit, de 
care locuitorii Sebișului s-au 
putut bucura în cele două 
zile de concurs, iar pe lângă 
aceasta, competiția găzduită 
de orașul nostru reprezintă un 
mod important de promovare a 
Sebișului, atât în țară cât și în 
străinătate”.

>>> pag. 1

Anul acesta, organizatorii au pregătit pentru spectatori și un 
program folcloric deosebit, înainte de startul competiției, ansam-
blurile populare din Pleșcuța și Chisindia aducând în fața public-
ului o suită de dansuri și cântece populare, totul în aplauzele celor 
prezenți.

A fost un spectacol gustat de toată lumea, un spectacol care a 
făcut ca ziua de enduro să înceapă cum nu se putea mai frumos, 
prin dans, cântec și voie bună, concurenții din afara României 
putând vedea astfel, ce tradiții și obiceiuri folclorice avem, ce port 
popular de mare frumusețe și măiestrie. >>> pag. 7
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„Sebiș Enduro Challenge”!
Cât privește atmos-

fera celor două zile în care mo-
toarele turate la maxim și-au făcut 
simțită prezența în Sebiș, putem 
a� rma că orașul parcă a prins 
viață, centrul � ind mereu plin de 
cei veniți să vadă competiția, � ec-
are spectator bucurându-se de cele 
două zile senine, precum și de spec-

tacolul oferit în cadrul concursului.
Ca o concluzie, Sebișul a găzduit o 

competiție sportivă de anvergură, 
competiție care deja face parte din 
salba de spectacole- eveniment pe 
care primarul Feieș le-a adus și inițiat 
în oraș, anume pentru ca  cetățenii 
orașului să bene� cieze de eveimente 
frumoase și spectaculoase.

>>> pag. 6

Un moment deosebit a fost cel 
de duminică, când organizato-
rii au pregătit o surpriză publicu-
lui sebișan prin aducerea în oraș 
a unor sportivi recunoscuți, care 
timp de o oră au prezentat o serie de 
acrobații cu motoarele, toată lumea 
prezentă aplaudând la scenă deschiză 

demonstarțiile care au fost una mai 
spectaculoasă decât alta. Totul spre 
încântarea celor prezenți!

Premierea efectivă a avut loc în seara 
zilei de duminică, când primarul 
Feieș a înmânat câștigătorilor cupele 
și premiile, festivitatea de premiere 
având loc în fața primăriei.

Acest post, � ind cel mai lung si cel mai aspru 
din posturile de durata intalnite in Biserica Orto-
doxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul 
Mare. Tinand seama ca el aminteste si de postul 
celor 40 de zile tinute de Hristos inainte de ince-
perea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2), a 
primit si numele de Paresimi. In vechime, Postul 
S� ntelor Pasti avea menirea de a-i pregati pe cei 
ce urmau sa primeasca botezul in noaptea Invie-
rii.

In primele secole, unele persoane posteau 
doar in Vinerea Patimilor, altele doua zile inainte 
de Pasti, altii o saptamana, in vreme ce unii pos-
teau opt saptamani.

La sfarsitul secolului al III lea, Postul S� ntelor 
Pasti a fost impartit in postul prepascal (Pos-
tul Paresimilor) care tinea pana la Duminica 
Floriilor, cu o durata variabila si Postul Pastilor 

(postul pascal), care tinea o saptamana, adica 
din Duminica Floriilor pana la cea a Invierii Dom-
nului. Dupa Sinodul I ecumenic de la Niceea din 
anul 325, Biserica de Rasarit a adoptat ca durata 
acestui post sa � e de sapte saptamani, durata 
prezenta si astazi.

Postul Paştilor este nu numai cel mai lung şi 
mai important, ci şi cel mai aspru dintre cele pa-
tru posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe.

Conform tradiţiei stabilite cu timpul în Biserică, 
în cursul Postului Mare se posteşte astfel: în 
primele două zile (luni şi marţi din săptămâna 
primă) se recomandă, pentru cei ce pot să ţină, 
post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare 
până spre seară, când se poate mânca puţină 
pâine şi bea apă; la fel în primele trei zile (luni, 
marţi şi miercuri) şi ultimele două zile (vinerea 
şi sâmbăta) din Săptămâna Patimilor. Miercuri 

se ajunează până seara (odinioară până după 
săvârşirea Liturghiei Darurilor mai înainte 
s� nţite), când se mănâncă pâine şi legume � erte 
fără untdelemn. În tot restul postului, în primele 
cinci zile din săptămână (luni-vineri inclusiv) se 
mănâncă uscat o singură dată pe zi (seara), iar 
sâmbăta şi duminica de două ori pe zi, legume 
� erte cu untdelemn şi puţin vin.

Se dezleagă de asemenea la vin şi untdelemn 
(în orice zi a săptămânii ar cădea), la următoarele 
sărbători fără ţinere (însemnate în calendar 
cu cruce neagră): A� area capului Sfântului 
Ioan Botezătorul, S� nţii 40 de mucenici, Joia 
Canonului celui mare, înainte-serbarea şi după-
serbarea Buneivestiri, precum şi în ziua Sfântului 
Gheorghe, iar după unii şi în Joia Patimilor. La 
praznicul Buneivestiri şi în Duminica Floriilor se 
dezleagă şi la peşte (când însă Bunavestire cade 
în primele patru zile din Săptămâna Patimilor, 
se dezleagă numai la untdelemn şi vin, iar când 
cade în vinerea sau sâmbăta acestei săptămâni, 

se dezleagă numai la vin).
Din cele mai vechi timpuri, postul Păresimilor 

a fost ţinut cu multă rigurozitate (de altfel, până 
astăzi, postul acesta este încă cel mai mult re-
spectat în creştinătatea ortodoxă). Precum am 
văzut, Canonul 69 apostolic osândea cu cateri-
sirea pe slujitorii Bisericii şi cu excomunicarea 
(afurisirea) pe credincioşii laici care n-ar �  re-
spectat postul de miercuri şi de vineri şi pe cel al 
Păresimilor, neadmiţând excepţii decât în cazuri 
de boală.

Suntem în Postul Paștelui
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Întrucât primăvara se apropie cu pași 
repezi, vegetaţia uscată rezultată din sa-
lubrizare și alte activităţi gospodărești 
nu va întârzia să apară. Arderea acestor 
deșeuri vegetale constituie o activitate cu 
risc ridicat de producere a incendiilor. 
Pentru a preveni producerea unor eve-
nimente ce pun în pericol viaţa, sănăta-
tea și bunurile persoanelor vă aducem 
la cunoștinţă următoarele măsuri care 
trebuie sa le aveţi în vedere la arderea ve-
getaţiei uscate:

• Utilizarea focului deschis în locuri 
cu pericol de incendiu și pe timp de vânt 
este interzisă;

• Arderea resturilor vegetale, gunoaie-
lor, deșeurilor și a altor materiale com-
bustibile se face în locuri special amena-
jate ori pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru împie-
dicarea propagării focului la vecinătăţi, 
asigurându-se supravegherea perma-
nentă a arderii, precum și stingerea jaru-
lui după terminarea activităţii; 

• Utilizarea focului deschis nu se admi-
te la distanţe mai mici de 40 m faţă de 
locurile cu pericol de explozie: gaze și 

lichide combustibile, vapori in� amabili, 
explozivi etc., respectiv 10 m faţă de ma-
teriale sau substanţe combustibile: lemn, 
hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei 
etc., fără a �  supravegheat și asigurat 
prin măsuri corespunzătoare ;

• Arderea vegetaţiei uscate se execută 
numai pe baza permisului de lucru cu 
foc acordat in urma întocmirii docu-
mentaţiei prealabile de către Garda de 
Mediu.

• Trebuie acordată o atenţie sporită și 
coșurilor de fum  care, după lunga uti-
lizare în perioada iernii ar putea �  pline 
cu funingine ce se poate aprinde.

Încălcarea prevederilor cu privire la 
focul deschis, susmenţionate precum și 
nesesizarea acestor încălcări autorităţilor 
abilitate, atrage după sine răspunderea 
contravenţională sau penală, după caz, 
în conformitate cu actele normative în 
vigoare.

SVSU Sebiș

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează că din 
01 martie, a început Campania de pri-
mire a cererilor unice de plată pentru 
anul 2016, în conformitate cu prevede-
rile legislației în vigoare, respectând ca-
lendarul stabilit și obiectivele propuse .

Astfel în perioada 01 martie - 16 mai, 
la centrele judeţene/locale ale APIA se 
depun fără penalizări cererile unice de 
plată.

Cererile unice de plată pot �  depuse și 
după data de 16 mai 2016, în termen de 
25 de zile calendaristice, cu o reducere 
de 1% pentru � ecare zi lucrătoare a su-
melor la care fermierul ar �  avut drep-
tul, dacă cererea unică de plată ar �  fost 
depusă până la data de 16 mai, potrivit 
prevederilor art.13 alin. (1) din Regu-
lamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 
11 martie 2014.

Solicitările depuse după data de 10 iu-
nie 2016 nu mai sunt admise la calcul, 
iar bene� ciarului nu i se acordă niciun 
fel de plată sau de sprijin.

Și în Campania 2016, completarea de-
claraţiei de suprafaţă se realizează elec-
tronic folosind aplicaţia IPA Online.

Finalizarea și închiderea cererii unice 
de plată în IPA Online se face numai 
în centrele APIA, în prezenţa funcţio-
narului APIA responsabil cu primirea 
cererii, după veri� carea acesteia și a 
mesajelor din controlul parcelelor digi-
tizate, precum și corectarea eventuale-
lor probleme semnalate de către siste-
mul informatic.

Cererile unice de plată se depun la 

centrele județene APIA în cazul fermi-
erilor care solicită o suprafaţă mai mare 
de 50 hectare teren agricol și la centrele 
locale în cazul fermierilor care solicită o 
suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hec-
tare teren agricol.

Fermierii vor depune o singură cerere, 
chiar dacă deţin suprafeţe de teren în 
diferite localităţi sau judeţe.

Pentru a utiliza timpul pe care APIA 
l-a rezervat pentru primirea cererii, 
este necesar ca fermierii să se prezinte 
la data și ora la care sunt programați.

Materialele de informare referitoare la 
Campania de primire a cererilor unice 
de plată pentru anul 2016 sunt disponi-
bile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro .

În atenția fermierilor

Vă informăm că se eliberează 
adeverințele necesare pentru depu-
nerea cererilor pentru subvenție de la 
APIA. 
Pentru depunerea cererilor pentru 
obținerea subvențiilor pe suprafață, 
la APIA trebuie să vă prezentați cu 
adeverința de la Primărie, copie după 
buletin (C,I), extras de cont bancar, 1 
dosar cu șină.

Primăria Sebiș

SVSU Sebiș
 vă atenționează!

„Național Sebiș”
aduce bucuria fotbalului în oraș

Primăvară înseamnă plăcerea reîntoarcerii 
zilelor senine, plăcute, cu natura reînviind, a zi-
lelor de promenadă, când toată lumea așteaptă 
cu nerăbdare să petreacă cât mai mult timp în 
are liber, bucurându-se de trecerea iernii.

Ce este mai frumos, ca în astfel de zile, la � nal 
de săptămână, să poposești pe stadionul din 
Sebiș, pentru a te bucura de o partidă frumoasă 
de fotbal? Național Sebiș a început returul de 
campionat și a readus bucuria de a vedea me-
ciurile Ligii a III-a la Sebiș. Sport, emoții, zile 
însorite....ideal pentru oricine, nu doar pentru 
suporteri, de a petrece câteva ore frumoase la 
stadion, cu prietenii, familia.

Așa a fost până acum la partidele de acasă ale 
echipei noastre, când am revăzut tribunele pli-

ne, toată lumea delectându-se cu câteva ore de 
fotbal. Chiar dacă echipa a jucat sau nu la nive-
lul așteptărilor, chiar dacă uni s-au bucurat sau 
s-au supărat, frumos este că avem la Sebiș pri-
vilegiul de a vedea Liga a III-a, de a ne bucura 
cu toții de momentele frumoase ale „sportului 
rege”.

Curățenia de primăvară, o preocupare 
necesară pentru toată lumea

Așa cum, în � ecare primăvară, orice gos-
podar îşi face ordine în propria gospodărie, 
aşa şi noi, administraţia publică locală 
Sebiș, încercăm să gospodărim cât mai bine 
perimetrul orașului. 

Astfel, deja s-au luat măsuri pentru 
curăţenia centrului civic și a spațiilor verzi ce 
aparțin domeniului public. 

Oricâte eforturi am depune, fără apor-
tul cetățenilor nu putem să ne asigurăm că 
vom avea un oraș frumos, întreșinut şi bine 
gospodărit.

De aceea, � ecare cetăţean trebuie să 
înţeleagă şi să respecte anumite reguli de 
conviețuire:

- să-şi facă curat în faţa locuinţei;
- să nu depoziteze utilaje agricole, mate-

riale de construcţii sau orice alte materiale 
în fata locuinţei;

- să repare podeţele din faţa caselor şi să 
cureţe şanţurile pentru a asigura scurgerea 
apelor de ploaie;

- să nu arunce resturi de sticlă, metal, ma-
teriale plastice sau orice lucruri nefolositoare 
în gospodărie pe câmp, la marginea sau la 
marginea orașului;

Toate aceste reguli ce trebuie respectate 
au fost menționate într-o prevedere legală, 
OUG nr. 21/2002.

Din păcate, mai sunt unii cetățeni care nu 
dau dovadă de spirit civic și aruncă gunoai-
ele pe pășune sau pe marginea drumurilor. 

Este un lucru rușinos, care nu face cinste 
nimănui, și ținem să-i anunță, pe aceștia că 
vor �  amendați drastic dacă nu vor respecta 
normele de curățenie.

Primăria Sebiș


