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Un praznic luminat și liniștit!

Primar
Feieș Gheorghe
Stimați concetățeni, ne apropiem
de una dintre cele mai mari sărbători din an și anume Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Este praznicul care ne face să fim mai buni, mai
iertători, să primim lumina Învierii
în sufletul nostru. E momentul în
care trebuie să uităm de toate necazurile și după un post de 40 de zile,
de curățire trupească și sufletească,
să petrecem în armonie, alături de
cei dragi Învierea Domnului.
Bucuria Sărbătorii Pascale nu este
nici trecătoare și nici înjumătățită.
Este bucuria prin excelență, pentru
că e bucuria deplină. Tocmai de aceea nimeni nu trebuie să fie trist în
noaptea de Înviere, căci toate motivele de întristare sunt nesemnificative față de biruirea morții. În cuvân-

tul Sfântului Ioan Gura de Aur din
noaptea de Paște se spune: „Nimeni
să nu plângă pentru sărăcie, că s-a
arătat împărăția pentru toți. Nimeni
să nu se tânguiască pentru păcate,
că iertare din mormânt a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că
ne-a eliberat pe noi moartea Mântuitorului”.
Una dintre caracteristicile sărbătorii pascale este de a ne aminti de
patimile, de moartea și învierea lui
Iisus Hristos, de a ne aminti prin ce a
trecut Iisus Hristos pentru a ne izbăvi
pe noi de păcat, de a ne face mai buni
cu cei din jurul nostru, mai iubitori și
totodată mai înțelegători. Vedem în
aceste zile de post cutremurătoarele
suferințe la care a fost supus Mântuitorul, dar a trecut peste tot răul pricinuit de fiecare dată iertător și plin de
speranță de mai bine.
Chiar dacă trăim într-o lume în
care totul se succede cu repeziciune,
iar oamenii parcă nu mai au timp
pentru ei, nu mai au timp să se bucure de lucrurile importante pentru
liniștea sufletească a fiecăruia și se
gândesc doar la grijile cotidiene, în
aceste momente nu trebuie să uităm
că cea mai de preț bucurie este cea
lăuntrică, sufletească!
Chiar dacă mulți trăiesc cu îndârjire în suflet, uitând să se bucure de clipele frumoase ale prezentului, chiar
dacă unii, din interese personale au

Fie ca Praznicul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos
să vă aducă lumină în suflete, bucurii și speranță de mai bine.

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!

Primar, viceprimar, Consiliul Local!

ajuns să poarte dușmănie în inimă,
sau au ajuns să-și trădeze aproapele,
prietenul, nu trebuie să uităm măcar
acum, înaintea sărbătorii pascale să
fim iertători cu cei care ne-au greșit,
căci însuși Mântuitorul ne îndeamnă: “Iubește pe aproapele tău ca pe
tine însuţi”.
Sper ca praznicul Învierii Domnului să vă aducă tuturor liniștea și
bucuria mult râvnite de noi toți. Să
sperăm că tradiționalele ouă roșii
care simbolizează sângele vărsat de
Iisus și miracolul renașterii să ne
aducă și nouă aceste sentimente, iar
mielul, simbol al jertfei Mântuitorului nostru să ne aducă noroc și bunăstare. Vă doresc înainte de Sfintele
Paște ceea ce îmi doresc mie și fami-

Național Sebiș – ASU Poli : 3-1

Vremea bună și evoluțiile pozitive ale echipei noastre din ultima
perioadă a readus la Sebiș bucuria suporterilor de a fi prezenți în
număr tot mai mare la stadion.
S-a văzut acest lucru la partida de
acasă când am primit vizita celor
de la ASU Poli, un meci cu miză,
un meci greu, dar pe care echipa
noastră l-a câștigat fără dubiu cu
scorul de 3-1.
Putem spune că arena alb albastră a renăscut odată cu începerea returului, când din nou au
apărut discuțiile despre fotbal,
despre echipă, toată lumea fiind
prezentă la final de săptămână în
tribune pentru a susține echipa,

pentru a se bucura de senzațiile
unice ce pot fi trăite doar în
compania „sportului rege”.
Partida cu Poli ne-a arătat o
echipă „Național Sebiș” așa cum
ne dorim, ambițioasă, unită.
hotărâtă, diferența de pe tabelă confirmându-ne că în ciuda unor rezultate nefavorabile
din primele etape ale returului,
echipa orașului are valoare, are
potențial, lucru demonstrat în
ultimele etape, când, după plecarea antrenorului Rică Neaga,
echipa și-a revenit și obține rezultatele așteptate de toți suporterii sebișeni.
>>> pag.2
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liei mele – multă iubire, lumină în
suflet, bucurie și bineînțeles, multă
sănătate.
Vă doresc să sărbătoriți alături de
cei dragi sfintele sărbători în fericire
și armonie. De asemenea vă aștept
pe toți, cu mic, cu mare la Slujba de
Înviere, pentru a rosti plăcutele forme de salut, ce se vor folosi de atunci
și până la Rusalii:

”Hristos a înviat!”, ”
Adevărat a înviat”.

Dumnezeu să ne lumineze calea și
să fim mai buni în tot ceea ce facem.

Sărbători de Paște
Binecuvântate!

Primar Feieș Gheorghe

SEBIȘ EXPRES

„Sebiș Enduro Challenge”!

Etapa Prăjești

„Prăjeștiul este un cartier al
Sebișului cu oameni pe care-i respect mult. Este un cartier de mare
Dacă luna trecută zgomotul moînsemnătate pentru oraș și de
toarelor turate la maxim a putut fi aceea, trebuie să organizăm și aici
auzit peste tot în Sebiș, luna aceasta, evenimente frumoase, plăcute, eveorganizatorul competiției, Cătălin nimente prin care să promovăm
Mocuța, cu aportul primarului Feieș Prăjeștiul, ca parte integrantă a
Gheorghe, a pregătit a doua etapă Sebișului. Pe lângă organizarea de
din consacrata competiție „Sebiș astfel de evenimente, am ca și obiEnduro Challange” la Prăjești.
ectiv principal pentru mandatul
Prin aceasta, s-a făcut o surpriză care urmează asfaltarea străzilor
plăcută tuturor celor din Prăjești, din Prăjești, După ce la Sebiș ascartier drag și reprezentativ al faltarea străzilor este finalizată
Sebișului, startul concursului de 100%, urmează asfaltarea străzilor
Atv-uri și motoare fiind dat din din Prăjești.”- ne-a declarat primarul
Feieș Gheorghe.
deal, de la cimitirul din Prăjești.

Cu plecare din deal de la Prăjești,
cea de-a doua etapă de enduro
organizată în Sebiș a fost și ea
una plină de adrenalină, o etapă
care a readus în oraș o mulțime
deconcurenți din țarăși străinătate, o
etapă care a făcut cinste orașului prin
modul de organizare, prin modul de
promovare a imaginii Sebișului.
Fiind o etapă organizată acasă la el,
Cătălin Mocuța a avut grijă ca totul
să se desfășoare impecabil, pe un
traseu nou pentru concurenți, care
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Național Sebiș – ASU Poli
Scor final : 3-1
>>> pag.1 Atmosfera

partidei
a fost una de zile mari, cu tribunele
pline, sebișenii venind în umăr mare
pentru a încuraja Naționalul în acest
meci de orgoliu.
Au fost prezenți peste 200 de
spectatori, iar partida a fost una cu
multe faze la poartă, jucându-se cu
ambiție, arbitrilor fiindu-le destul
de greu să nu scape meciul de sub

control.
Totul s-a terminat cu bine pentru
echipa noastră, scorul a fost unul pe
placul sebișenilor, 3-1, ceea ce spune
mult despre cum a evoluat echipa
noastră.
Nu ne rămâne decât să urăm echipei
să continue pe aceeași linie, cu
ambiție, cu cât mai multe victorii!

însă a fost marcat corespunzător,
anume pentru ca acest concurs să
se desfășoare fără probleme pentru
cei care s-au înscris pe tabloul
competițional.
Ca atare, putem concluziona
afirmând că Prăjeștiul a găzduit
o competiție sportivă de mare
frumusețe, o competiție pentru
care organizatorii trebuie felicitați
fiindcă au ales această locație iubită
a Sebișului.

ocazii de ambele părți. Din păcate,
cred că în anumite situații arbitrii
au scăpat meciul de sub control, dar
până la urmă s-a terminat bine,
iar noi suntem mulțumiți că am
câștigat cu echipa de pe primul loc
la același scor cu care am pierdut
la Timișoara”, a spus primarul Feieș
„Sunt bucuros pentru victorie, felicit la finalul partidei, victoria fiind
ambele echipe pentru jocul frumos dedicată de echipă primarului nostru,
pe care ni l-au oferit, dar în mod care a sărbătorit onomastica-Sfântul
deosebit echipa noastră. ”Național Gheorghe.
Sebiș” a jucat un fotbal de calitate, Un gest frumos al jucătorilor, al
cu multă ambiție și dăruire, ceea ce a stafului tehnic, care nu uită că
dat valoare actului sportiv. Mă bucur implicarea primarului Feieș nu ar
că am câștigat cu 3-1, au fost multe exista activitate sportivă în Sebiș.
SEBIȘ EXPRES
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În întâmpinarea
Sfintei Sărbători de Paște

La Bisericele Ortodoxe din Sebiș

şi spuneţi ucenicilor Săi că
S-a sculat din morţi şi va merge mai
înainte de voi în Galileea; acolo Îl
veţi vede. Iata, am spus vouă. Iar ele
au plecat în grabă de la mormânt şi
cu frică şi bucurie mare au alergat să
vestească pe ucenicii Săi.
Dar cum mergeau ele să vestească
pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat şi le-a zis: bucura-ţi-vă! Iar ele,
apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat. Atunci
Iisus le-a zis: nu vă temeţi. Mergeţi
„In vremea aceea,după ce a trecut şi spuneţi fraţilor Mei să meargă
sâmbăta, când se lumina de ziua în Galileea şi acolo Mă vor vedea.
cea dintîi a săptămânii, au venit să Iar pe când se duceau ele, iată unii
vadă mormântul Maria Magdalena
şi cealaltă Marie. Şi iată s-a făcut
cutremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer şi venind, a prăvălit piatra de la uşă şi a
stat deasupra ei. Şi înfăţişarea lui
era luminoasă şi îmbrăcămintea lui
albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau şi s-au făcut
ca nişte morţi. Dar îngerul, vorbind dintre păzitori, venind în oraş, au
femeilor, a zis: nu vă temeţi voi, căci spus căpeteniilor preoţilor toate
ştiu că pe Iisus cel răstignit căutaţi. cele ce s-au întâmplat. Atunci ei,
Nu este aici, căci S-a sculat precum adunându-se împreună cu bătrânii
a spus.Veniţi de vedeţi locul, unde şi ţinând sfat, au dat bani mulţi
a zăcut Domnul. Duceţi-vă degrab ostaşilor şi le-au zis: spuneti că ucenicii Lui,venind noaptea, L-au furat
pe când noi dormeam. Dacă însă se
va auzi la dregător, noi îl vom potoli, şi pe voi vă vom face fără grijă.
Iar ei luând banii, au făcut cum i-au
învăţat; şi s-a răspândit vorba aceasta intre iudei până în ziua de astăzi.”
Matei, XXVIII, 1 – 16.
Cu ajutorul Bunului și Milostivului
Dumnezeu ne apropiem de cea mai
mare sărbătoare a creștinătăţii: INVIEREA DOMNULUI, sărbătoare
care aduce în casele noastre multă

bucurie . Am trecut o perioadă de
patruzeci de zile de pregătire. Cum
ne-am pregătit altfel dacă nu prin
post si rugăciune, post și milostenie.
Stim cu totii, de la mic la mare ce
înseamnă postul . Știm cu toţii ce
însemnă rugăciunea sau milostenia,
rămâne doar să ne facem o analiză
serioasă dacă am fost pe calea cea
bună și dreaptă, sau ne-am aflat pe
lângă această cale. Nu este suficient
să faci eforturi pentru a te abţine de
la mâncare și băutură dacă nu te abţii și de la fapte, de la vorbe care pot
provoca rău celui de lângă tine.
Pe tot parcursul acestor patruzeci

de zile de pregătire, biserica a avut
grijă să ne de-a exemple demne de
urmat prin pericopele evanghelice
care s-au citit la Sfânta Liturghie.
A fost duminica în care Mântuitorul Hristos face minunea vindecării
slăbănogului din Capernaum, oferindu-ne exemplu personal de cum
trebuie ajutat un semen.
A fost duminica Sfintei Cruci în
care ne îndeamnă să ne lepădăm
de noi înșine și de tot ceea ce este
lumesc, vremelnic și trecător și să-I
urmăm Lui.
A fost duminica în care iarăși avem
exemplu de întrajutorare prin vindecarea fiului lunatec.
Desigur că ajungem și la Duminica
Floriilor, duminica în care Mântuitorul intră triumfal în Ierusalim, este
aclamat de mulţime, oamenii sunt
bucuroși Să-L vadă. Dar aceeași oameni care în aceasată duminică își
aștern hainele inaintea Mântuitorului,
strigând Osana, peste puţin timp vor
striga Răstigneste-L. Este Săptămâna
Patimilor, care se incheie cu moartea
Mântuitorului de pe Crucea Golgotei.
Vine însă ziua intîi a săptămânii
(DUMINICA) când Hristos iese Învingător din mormânt , biruind cu
moartea pe moarte.
Si pentru că am amintit în treacăt
aproape toate momentele importante din perioada Postului Mare să ne
cercetăm fiecare sufletele și să facem
o analiză a vieţii noastre din acest
post, precum și a vieţii noastre de
până acum, să vedem unde ne situăm. Suntem prin viaţa noastră de
până acum pe drumul cel bun, sau
nu ?

Dacă da, atunci să continuăm, făcând eforturi pentru a deveni și mai
buni, rugându-L pe Dumnezeu sa
fie cel care să ne întărească în credinţă.
Dacă nu, atunci să facem același
lucru pe care l-a făcut fiul risipitor,
să găsim aceea putere lăuntrică de-a
ne lepăda de păcat și de-a ne întoarce la Dumnezeu.
În această zi de sărbătoare să lăsăm
la o parte, ura, cearta, dușmănia,
invidia și alte păcate care strică dragostea și buna înţelegere între oameni și să prăznuim cu toţii Învierea
Mântuitorului.
Toată viaţa noastră, de azi înainte,
să fie călăuzită de cele trei virtuţi teologice
CREDINTĂ,
NĂDEJDE ȘI DRAGOSTE .
Pe toată perioada de la Învierea
Domnului până la Înălţarea Domnului salutul creștinesc să fie

HRISTOS A ÎNVIAT !,
iar răspunsul este de
ADEVĂRAT A ÎNVIAT.
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O administrație pentru comunitate An de an muncim pentru construcția unui oraș

Încă 4 ani de progres continuu!

S-a amenajat terenul sintetic de sport

S-au derulat investiții majore de
reabilitare a spitalului orășenesc

S-a amenajat căminul cultural din Sălăjeni

A fost pavată zona blocurilor ANL

Sebiș cât mai bine pus la punct!

Dragi sebișeni,

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o când m-ați ales primar
și sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit în această perioadă. Vă transmit
că am rămas în continuare aceași persoană, cu iubire pentru comunitatea
noastră locală, dedicat dorinței de a face
din Sebiș un oraș cât mai dezvoltat și cât
mai bine pus la punct.
Faptul că mi-ați fost alături mereu și pe
parcursul acestui mandat mă onorează,
nu am uitat nici o clipă că sunt primar
datorită dumneavoastră, cetățenilor
orașului Sebiș, fiind conștient de responsabilitatea pe care o am de a depune
toate eforturile pentru a aduce și implementa proiecte necesare și utile în Sebiș,
Prunișor, Donceni și Sălăjeni.
În acești ani am muncit împreună cu
echipa de la Primărie și cu susținerea
Consiliului Local pentru a implementa cât mai multe proiecte, cu impact în
dezvoltarea orașului. Multe din ceea ce
mi-am propus am reușit, însă trebuie
să recunosc că au fost și dezamăgiri, în
special datorită insuficienței resurselor
financiare pentru a pune în practică
anumite proiecte pe care mi le-aș fi dorit realizate cât mai repede în Sebiș și în
localitățile aparținătoare.
De când am fost ales primar, am încercat mereu să drămuiesc cu grijă fiecare
ban public al orașului, să gestionez bugetul local de așa manieră încât să realizăm
investiții în toate sectoarele importante pentru comunitatea noastră locală, :
infrastructură, utilități publice, cultură,
sport, învățământ, ridicarea unor edificii
reprezentative, amenajarea zonelor verzi, investiții în instituțiile școlare etc.
Am gândit investițiile pe care le-am făcut în Sebiș având în vedere structura
reală a bugetului local, considerând că
dacă vrem să avem un oraș cu perspective
pentru viitor, atunci trebuie să fim realiști,
să ne bazăm în primul rând pe resursele noastre și doar apoi pe ceea ce putem
obține prin finanțări guvernamentale,
europene, sau cu sprijin de la Consiliul
Județean Arad. Astfel am conceput strategia de dezvoltare locală, o strategie prin
care nu a fost an să nu punem în practică
investiții necesare și utile în dezvoltarea și
modernizarea Sebișului.
Dacă am reușit sau nu să mă ridic
la nivelul așteptărilor dumneavoastră,
concetățenii mei, cei care mi-ați acordat
încrederea atunci când m-ați ales primar,

Primar
Feieș Gheorghe
nu știu, vă pot însă spune, cu mâna pe
inimă, că în toți acești ani am depus toate
eforturile pentru binele Sebișului, pentru
binele comunității noastre locale.
Consider că prin tot ceea ce am făcut
am arătat că strategia mea de dezvoltare a orașului fost și este una corectă, cu
rezultate 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 prisma proiectelor de
investiții puse în practică în Sebiș: străzi
asfaltate, canalizare și rețea de apă, trotuare pavate, spitale puse la punct, liceu
și școală modernizate, bază sportivă
completă, sală de sport, Palat Administrativ cum nu mai este în județul Arad,
Palatul Finanțelor Publice construit,
Casă de Cultură în curs de finalizare,
centru civic frumos amenajat etc.
Multe dintre acestea s-au realizat în
mandatele mele anterioare de edil al
orașului și nu mai stau să le reamintesc,
deoarece cred că toți cunoașteți cum
s-au construit, prin eforturi considerabile în urmă cu ani de zile.
Acum însă, așa cum este normal în
orice societate curată și sinceră, numi rămâne decât să vă prezint o scurtă dare de seamă cu ceea ce am putut
pune în practică în acești ultimi ani
de când m-ați ales din nou primar al
Sebișului, lăsându-vă pe dumneavoastră, concetățenii mei, a aprecia dacă, în
calitate de primar, am reușit sau nu și
în această perioadă să mă ridic la nivelul așteptărilor dumneavoastră:
-s-au realizat investiții în rețeaua d e
apă și canalizare a orașului
- au fost construite tronsoane noi de
trotuare pavate în Sebiș și Prunișor,
precum și în zona centrală din
Prăjești
>>> pag.5

La Prunișor a fost pavat platoul Căminului Cultural
și s-au amenajat tronsoane de noi trotuare
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An de an muncim pentru construcția unui oraș O administrație pentru comunitate
Sebiș cât mai bine pus la punct!

Încă 4 ani de progres continuu!

>>> pag.4 - af ost amenajată prin Administrativ și Muzeul Orășenesc
pavare zona blocurilor ANL
-s-a continuat programul de asfaltare străzi în oraș. S- au asfaltat străzile
din centrul oraşului, din jurul parcului, precum şi arterele principale, str.
Crişului şi str. Tineretului
-s-au reabilitat din oraş, fiind asfaltate drumurile de intrare în Sebiş dinspre Bârsa, Buteni şi Prunişor
-a fost asfaltat drumul dintre Sebiș și
Sălăjeni
-s-au derulat lucrări de reparațiiplombare a unor drumuri ce necesitau
astfel de intervenții
-menținerea curățeniei orașului a
reprezentat în pemanență o prioritate, intervenindu-se pentru îngrijirea
spațiilor verzi a domeniului public
- s-a investit în asigurarea unor
condiții optime de școlarizare la școală
și liceu
-s-a lucrat continuu la construcția
Casei de Cultură, lucrare ce se va finaliza anul acesta
-s-a reușit reabilitarea căminelor culturale din Sălăjeni și Donceni, ambele
cămine fiind renovate corespunzător
-afost pavată parcarea de la biserica
ortodoxă din centru
-s-a pavat zona căminului cultural
din Prunișor. Tot la Prunilor su fost
amenajate tronsoane de noi trotuare
pavate
- a fost pavată parte din strada Crinului
-a fost asfaltată strada dintre Palatul

-s-a amenajt terenul sintetic de sport
de la liceu
-s-au executat lucrări de pietruire a
drumurilor, fiind pietruite mai multe
străzi din localitățile aparținătoare
-s-a continuat modernizarea iluminatul public al orașului
-a fost finalizată construcția bazei
sportive a orașului, care este cea mai
modernă din județul Arad și nu numai
-s-a renovat sala de sport a orașului,
prin executarea de lucrări de tencuire și
zugrăvire exterioară
-a fost demarată construirea unui nou
pod peste Valea Dezna
-să nu uităm că anul acesta Facultatea
din Sebiș aniversează 17 ani de la momentul înființării
-a fost amenajată noua secție de radiologie a spitalului
- s-au construit trotuare pavate la
Prăjești
- spitalul din Prăjești a fost total reabilitat
-pentru reîmprospătarea și ozonarea
aerului orașului, dar și pentru estetică,
au fost plantați peste 700 de arbori
paolonia
- a fost amenajată zona locului de joacă pentru copii din parcul din spatele
Palatului Administrativ, montându-se
inclusiv mobilier specific. Tot în acest
parc s-a trecut la amenajarea aleilor
pavate și s-a montat iluminatul ornamental
>>> pag.6

S-a construit baza sportivă a orașului

A fost amenajat laboratorul de analize

S-au derulat ample lucrări de pavare

S-a amenajat secția de radiologie

A fost pavată zona centrală de lângă Casa de
Cultură și Palatul Finanțelor Publice

SEBIȘ EXPRES

CMYK

SEBIȘ EXPRES

pag. 6

An de an muncim pentru construcția unui oraș O administrație pentru comunitate
Sebiș cât mai bine pus la punct!

Primar
Feieș Gheorghe
>>> pag.5 -s-a pus bazele secției de

ginecologie a spitalului
- a fost adus un nou microbuz pentru
transportul elevilor
-trebuie menționate și eforturile
depuse pentru atragerea de noi investiții
private în oraș, investiții care crează noi
locuri de muncă pentru cetățeni și aduc
venituri suplimentare bugetului local
-s-au întocmit și depus o serie de noi
proiecte de atragere a unor fonduri suplimentare la bugetul local, atât din
surse europene, cât și de la Consiliul
Județean Arad, proiecte prin care dorim
realizarea unor noi investiții importante în Sebiș și care urmează a fi puse în
aplicare în decursul acestui an
-activitățile sportive ale orașului au
fost sprijinite, exemple fiind echipele
„Național Sebiș”, precum și echipele de
copii și juniori ale Sebișului
-s-a reușit susținerea activităților
culturale ale Sebișului ( exemple fiind Festivalul de Muzică sărbătorile
naționale, concursul național de enduro, activitățile școlii), existând o deschidere clară din partea Primăriei pentru
sprijinirea acestor activități importante
pentru comunitatea noastră locală
Cele expuse mai sus sunt câteva din
ceea ce s-a reușit pune în practică pentru Sebiș, pentru comunitate, în acești
ultimi ani.
Prin toate proiectele implementate, prin modul corect și deschis al
administrației, am arătat concetățenilor
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, fiindcă rezultatele muncii mele se văd prin ceea ce s-a realizat
în Sebiș, prin modul în care am gândit
dezvoltarea orașului, mereu spre viitor,
pentru generațiile ce ne vor urma. Totul, într-o atmosferă de bună înțelegere
între oameni, totul, pentru bunul mers
al Sebișului și cu reale beneficii pentru
comunitatea noastră locală.
Așa cum am pus în practică până acum
toate proiectele pe care le-am prevăzut
pentru bunul mers al Sebișului, așa se
vor realiza și proiectele pe care doresc să
le finalizez în continuare:
-În primul rând doresc să văd finalizată Casa de Cultură a orașului
SEBIȘ EXPRES

-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 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 ornamental, anul
acesta trecem la amenajarea aleilor
pavate, delimitarea zonelor cu gazon,
amenajarea unor scuaruri deosebite
pentru flori, montarea de noi băncuțe
pentru recreere și bineînțeles, suplimentarea locurilor de joacă pentru copii prin montarea de mobilier specific
pentru ca toți copiii ce vor veni în acest
parc să-și găsească modalitatea dorită
pentru a se juca și a se simți bine
- Este prevăzută și finalizarea lucrării de construcție la podul nou de peste Valea Dezna, lucrare aflată și ea în
execuție
- Doresc implementarea proiectului de
semaforizare a Sebișului ,începând cu
principalele intersecții din oraș: Republicii cu Păcii și Republicii cu Mureșul
-S-a trecut la repararea capitală 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 exterior, am
deschis laboratorul, secția de radiologie,
secțiile ambulatorii, 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, urmând ca pe parcursul anului să demarăm noi lucrări
de asfaltare străzi atât în oraș, inclusiv
în cartierul Prăjești, precum și la Sălăjeni și Donceni
Cele prezentate mai sus unt câteva
dintre obiectivele pe care le dorim puse
în practică pentru acest an, unele dintre aceste obiective intrând în faza de
execuție, cum ar fi lucrările de pavare
din jurul Palatului Finanțelor Publice și
din spatele Casei de Cultură, sau lucrările de amenajare a parcului din centru.
Binînțeles că mai sunt multe lucruri de
făcut, la fel ca la o casă, sau gospodărie,
mereu se găsește ceva de pregătit, de
muncit. Cert este, că raportat la resursele
financiare pe care le avem, în fiecare an
programăm noi și noi investiții necesare
în Sebiș, astfel încât să nu pierdem timpi
în clădirea orașului pe care ni-l dorim
toți cei care locuim aici. >>> pag.8

Încă 4 ani de progres continuu!

S-au realizat investiții la liceu și școală

S- au derulat investiţii în reţeaua de apă
şi canalizare a oraşului

S-au amenajat locuri de joacă pentru copii

S-a înființat secția de ginicologie

S-a început reamenajarea parcului
din spatele Casei de Cultură

Sebișul
a fost
dotat
cu încă
un
microbuz
școlar
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S-au asfaltat străzile de pe lângă Primărie,
precum și inrările în oraș

O administrație pentru comunitate

Încă 4 ani de progres continuu!

S-au executat lucrări de reparații străzi

Toate cultele religioase au fost sprijinite

S-au executat lucrări pavare pe strada Crinului

Casa de Cultură, tot mai aproape de ﬁnalizare

S-a înființat par- A fost amenajat căcul energiei verzi minul din Donceni

An de an s-au organizat
evenimente culturale deosebite

S-a asfaltat strada
de lângă Muzeu

A fost renovată
sala desport

S-au amenajat trotuare pavate la Prăjești
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>>> pag.5 Am promovat o admi- primar în toți acești ani de când am
nistrație în care nu a fost nimic de
ascuns, o administrație îndreptată
spre rezolvarea problemelor orașului
și a comunității noastre locale, încercând prin tot ceea ce am făcut să-mi
aduc aportul la progresul Sebișului,
Prunișorului, Donceniului și localității
Sălăjeni..
M-am ghidat după principiul că orice
primar ales trebuie să lupte pentru binele comunității locale, să depună toate eforturile pentru progresul urbei pe
care o administrează, să fie deschis oricărei solicitări a concetățenilor săi, în
limita reglementărilor legale să încerce
să rezolve fiecare doleanță a cetățenilor,
să nu confunde niciodată politica cu
administrația și să mențină prin tot
ceea ce face un climat de liniște și pace
între oameni, conlucrând cu toți factorii locali pentru progresul comunității.
Astfel am privit activitatea mea de

fost ales edil al Sebișului, astfel voi gândi și pentru viitor și pot privi în ochi cu
sinceritate pe fiecare concetățean deal meu, fiindcă știu că am făcut și fac
tot ce-mi stă în putință pentru binele
orașului nostru.
Vă doresc tuturor Sărbători de Paște
fericite alături de cei dragi și să ne bucurăm împreună, ca o comunitate unită, de cât mai multe realizări pentru
Sebiș. Am arătat în acești ani că împreună putem să ne clădim un oraș tot mai
frumos și mai bine pus la punct, un
oraș în care să existe respect între oameni, în care fiecare poate trăi în liniște
alături de vecini și prieteni, în care cu
toții putem să ne bucurăm de fiecare
moment al vieții, fără răutăți, fără învrăjbire. Așa trebuie să fie și pe mai departe, pentru binele orașului Sebiș, al
nostru, al tuturor!
Primar Feieș Gheorghe

Încă 4 ani de progres continuu!
S-au asfaltat noi străzi în Sebiș

S-au amenajat secțiile ambulatorii ale spitalului

S-a reparat drumul către Sălăjeni,
prin lucrări de asfaltare

S-a renovat spitalul din Prăjești

Centrul civic a fost întreținut exemplar an de an
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