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Dragi concetățeni,
Vă mulțumesc pentru votul de în-

credere pe care mi l-ați acordat și 
la aceste alegeri locale ce au avut 
loc pe data de 5 iunie.

Acest vot este o mare onoare pen-
tru mine, arătându-mi că munca 
mea din acești ani de când ocup 
poziția de primar al orașului a fost 
apreciată de către dumneavoastră.

Așa cum mereu am căutat să gă-
sesc cele mai bune soluții pentru a 
implementa în oraș proiecte nece-
sare și utile de modernizare, așa și 
în acest nou mandat, vă garantez 
că împreună cu echipa mea vom 
face tot ce putem pentru conti-
nuarea dezvoltării Sebișului și a 
localităților Prunișor, Donceni și 
Sălăjeni.

Sper ca în următorii patru ani 
să avem o conjunctură favorabilă 
progresului orașului și să obținem 
noi linii de finanțare pentru pro-
iectele noastre de dezvoltare.

Din punct de vedere administra-
tiv, vom continua să ne implicăm 
cu toate resursele în rezolvarea 
problemelor orașului, printr-un 
mod de administrare îndreptat 
către cetățeni, o administrație co-
rectă și realistă, spre binele 
comunității noastre locale. 

Primar Feieș Gheorghe

Continuitatea administrativă,
cheia succesului pentru Sebiș!

Primar 
Feieș Gheorghe

Festivitatea de încheiere a anului școlar 2015-2016 pentru clasele de a VIII-a 
a fost una specială, plină de emoție . Absolvenții de gimnaziu au încheiat cur-
surile mai repede decât celelalte clase tocmai pentru a se putea pregăti pentru 
Evaluarea Națională și pentru admiterea la liceu. >>> pag.2

Absolvenții clasei a VIII-a 
la final de gimnaziu

„Ziua eroilor”- sărbătorită 
într-un mod cu totul special!

Rămas bun viață de Liceu!
Ne luăm rămas bun de la încă 

o generație de liceeni! Astfel,  am 
asistat la lieul din Sebiș la ultimul 
careu la care a participat actuala 
generație de liceeni. 

Un moment plin de emoție 
pentru cei care au părăsit 
băncile liceului, dar și pen-
tru profesorii ce i-au îndrumat 
atâția ani! >>> pag.6

Înălţarea Domnului  și Ziua Eroilor s-au sărbătorit în acest an pe 9  iunie. 
O zi cu semni� cații multiple, o zi în care bisericile ortodoxe au îmbrăcat 
straie de sărbătoare ( putem spune), cinstind așa cum se cuvine aceste mari 
sărbători. >>> pag.8

Hramul Bisericii Ortodoxe 
de pe Satu Nou-„Sfânta Treime”

Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou 
și-a sărbătorit Hramul, acesta � ind 
„Sfânta Treime”!

Astfel, cu această ocazie de mare 
cinstire pentru biserică, preotul 
paroh Rus Cătălin, alături de Con-
siliul Parohial și întreaga comunitate 
creștină ortodoxă de pe Satu Nou 
au sărbătorit Hramul Bisericii într-

un mod deosebit, printr-o slujbă 
religioasă specială: o� cierea S� ntei 
Taine a Maslului!

Aceasta a avut loc în dupăamiaza 
zilei de 20 iunie, cu începere de la ora 
17:00, când la biserică s-a săvârțit sluba 
Tainei Sfântului Maslu, cu participarea 
întregii comunități.
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La festivitatea de închidere a 
anului școlar a  claselor a VIII-a, absolvenții au 
fost sărbătoriți atât de dascăli cât și de colegii 
lor mai mici. În aplauzele celor prezenți, elevii 
merituoși au primit diplome și premii, iar profe-
sorii le-au urat mult succes la examenul de admi-
tere la liceu. A fost o zi plină de bucurie, dar tot-
odată și de melancolie din partea absolvenților 
care iată, au părăsit școala gimnazială pentru a 
trece într-o altă etapă a vieții, cea de licean.
Festivitatea s-a derulat într-un cadru so-

lemn, cu participarea tuturor cadrelor didac-
tice, a elevilor școlii, precum și a părinților, 
emoțiile simțindu-se peste tot. Atmosfera a 
fost una de sărbătoare, așa cum șade bine la un 
astfel de eveniment, momentul festivității de fi -
nal de an reprezentând un moment aparte, plin 
de semnifi cație, atât pentru elevi, cât și pentru 
părinți și cadre didactice. Un moment special a 
fost predarea cheii, care a marcat practic luarea 
de rămas bus a acestei generații de la perioada 
gimnaziului

Absolvenții clasei a VIII-a la final de gimnaziu
>>> pag1

Absolvenții claselor a VIII-a, promoția 2016
Clasa VIII-a A: Achimeț C.N. Flavius Marian, Avram M. Sebastian Darius, Betea Iosua, Brînda 

I.N. Denisa Ioana, Budea A. Cătălin Liviu, Cismaș T. Carmina Ximena, Covaci  S. Sera� n, Doroț 
P. Estera Marinela, Gomoi G.I. Marius Andrei, Groza Ramona Andreea, Hurrelbrink D.H. Jacque-
line Alexandra, Ienciu P.C. Dumitru Emanuel, Moț I. Andreea Iulia, Pîrv M.N. Mădălina Iasmina, 
Popa Simina Carmen, Săndulachi N.A. Natan Sebastian, Toader C.R. Rebeca  Miriam, Trifan R.A. 
Roxana Maria Adela, Voian D. F. Dumitru Cătălin, Voiculescu G. Debora Natalia Betina, Zdrânca 
Ruth Estera. Diriginte Budea Adrian

Clasa VIII-a B: Ardelean S. Alex, Baranci N. Nicușor Dennis Sorin, Blaga Iulia Ruxandra, Bortiș 
A. Alexandru, Bortiș F. Flavia Bianca Maria, Burtă F.A. Florin Nicolae, Coroi  M. Silviu Adelin, 
Covaciu Iasmina Adriana, Farcaș Patricia Andreea, Faur G. Ana Maria, Groza M.P. Andres Luis, 
Ignat S.I. Rodiana, Miclea David, Negruț F. Matei Florin, Pop I. Andreea Maria, Rădac Daria, 
Stancu K. Ștefanie, Tătar G. Gheorghe Darius, Tol Patricia Genoveva, Ulica A.C. Robert Andreas, 
Velea Călin, Velea Cosmin, Verșigan C.G. Alexandru Marius, Zbîrcea I.V. Lorena Miriam. Di-
riginte Turnea Marius

Clasa VIII-a C: Bene Paul Robert, Cristea Florin Denis, Dronca Daian Laurean, Furdui Claudia 
Zorica Maria, Gulie Teodor Daniel, Lazăr Valentin Flavius, Matei Mihaela Simona, Neagu Sorina 
Flavia, Nemeș Laurențiu Daian, Pindeac Andreea Anamaria, Toader Larisa,Țigan Maria Cristina, 
Untaru Ionuț Darius. Diriginte Buruiană Nicolae

”Susțin școala în toate activitățile pe 
care le organizează, considerând că 
instituțiile de învățământ sunt fun-
damentale pentru comunitatea loca-
lă. Școala și liceul au un rol esențial și 
vital în dezvoltarea comunității noas-
tre, � indcă pregătirea tinerei generații 
este unul din obiectivele majore a ori-
cărei comunități responsabile și se-
rioase. Ei, elevii de azi, sunt viitorul 
Sebișului, ei sunt cei care vor veghea 
ca pe viitor orașul să se dezvolte și să 
prospere. De aceea, pregătirea școlară 
trebuie privită cu mare seriozitate, 
neexistând un viitor bun pentru tineri 

decât printr-o pregătire constantă și 
fundamentată. Festivitățile de premi-
ere mi-au arătat că există seriozitate 
în rândul elevilor, că există preocu-
pare pentru învățătură, motiv pen-
tru care felicit elevii pentru rezultatele 
bune obținute și le doresc să continue 
să învețe cât mai bine pentru a avea 
un viitor cât mai bun. De ei depinde 
ceea ce-și doresc în viață, eu însă le 
doresc să reușească în tot ceea ce-și 
propun. De asemenea, felicit dascălii 
și conducerea școlii pentru munca de-
pusă în pregătirea elevilor, merită res-
pectul tuturor, � indcă s-au preocupat 
în permanență să construiască un cli-
mat propice învățăturii, implicîndu-
se activ și în organizarea unei multi-
tudini de activități extracuriculare cu 
impact major în educația și formarea 
personalității elevilor. Școala și liceul 
din Sebiș trebuie să � e mereu oaze de 
creștere a valorilor!”

Primar Feieș Gheorghe
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Sărbătorită la 40 de zile de 
la Învierea Domnului, Înălţarea Mântuito-
rului Iisus Hristos la ceruri a fost decreta-
tă și ziua de sărbătorire a eroilor martiri ai 
neamului, eroi care s-au sacri� cat pentru 
patrie, pentru întreg neamul românesc.

Astfel, an de an eroii neamului sunt sărbă-
toriți în această zi pentru a nu se uita sac-
ri� ciul suprem făcut de aceștia pentru uni-
tatea și idealurile poporului român. Un 
sacri� ciu prin care acești eroi martiri au 
arătat ce înseamnă patriotismul, au arătat 
ce înseamnă dragostea de țară, luptând 
pentru ca astăzi să putem trăi și vorbi liberi, 
în pace, în această țară atât de frumoasă și 
dragă tuturor-România!

La Sebiș, așa cum ne-am obișnuit, me-
moria martirilor-eroi este mereu cinsită 
cu toate onorurile cuvenite, și anul acesta, 
după liturghia săvârșită în acea zi, pri-
marul Feieș, alături deconsilieri locali și 
reprezentanții instituțiilor orașului, s-au 
deplasat în procesiune la monumentul 
eroilor, unde au depus coroane de � ori, ca 
semn de mare respect față de cei care, prin 
sacri� ciul lor suprem, au luptat pentru pa-
trie și popor.

Ziua Eroilor,   sărbătorită într-un  mod cu totul special
>>> pag. 1

În atenția cetățenilor
COMPARTIMENTUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  AL   PRIMĂRIEI 

VĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ: 
  Dacă până acum doar părinţii care plecau la 

muncă în străinătate cu un contract de muncă  
aveau obligativitatea să anunţe autorităţile 
cu cine îşi lasă copilul, de acum toţi cei care 
muncesc în alte ţări trebuie să o facă. Părinții 

sunt obligaţi să anunţe serviciul public de 
asistenţă socială al Primăriei, cu cel puţin 40 
de zile înainte de plecare şi să desemneze o 
persoană care se va ocupa de copii.

„Noti� carea va conţine, în mod obligato-

riu, desemnarea persoanei care se ocupă de 
întreţinerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor sau tutorelui, după caz. Con� rmarea 
persoanei în întreţinerea căreia va rămâne co-
pilul se efectuează de către instanţa de tutelă.

 Persoana desemnată trebuie să facă parte 
din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani 
şi să îndeplinească condiţiile materiale şi 
garanţiile morale necesare creşterii şi îngri-
jirii unui copil”, se arată în Legea 257/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii 

272/2004 privind protecţia și promovarea 
drepturilor copilului.

Persoana căreia urmează să îi fie delegată 
autoritatea părintească îşi dă acordul per-
sonal, în faţa instanţei, iar cererea de del-
egare a drepturilor şi îndatoririlor părinteşti 
va fi soluţionată în trei zile de la depunerea 
acesteia. Hotărârea va cuprinde menţionarea 
expresă a drepturilor şi îndatoririlor care se 
deleagă şi perioada pentru care are loc del-
egarea, dar nu mai lungă de un an.
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U l t i m a  z i  d e  g r ă d i n i ț ă !
Va vine sa credeti ca au trecut trei 

ani de cand copiii/nepotii vostrii au 
inceput primul ciclu de invatamant 
institutionalizat.
Amintiti-vi-i ca pe niste puisori 

speriati,derutati,despartindu-se pen-
tru prima data de cuibul in care se 
simteau ocrotiti si pornind sa cu-
noasca «lumea cea mare».  Acum au 
crescut, le-au crescut aripile si-si iau 
zborul spre o noua zare pe care cu 
totii le-o dorim senina, ferita de fur-
tuni.
 E prima despartire majora: despar-

tirea de gradinita, de locul unde au 
invatat primele notiuni despre lume 
si viata, inconjurati cu afectiune dar 
si cu fermitatea necesara, vegheati la 
tot pasul de «zanele bune» ale copi-
lariei lor cand totul este inca basm, 
cand fantezia devine realitate.
 Competenta si profesionalismul 

personalului didactic si de ingrijire 
i-au transformat zi de zi, cladind si 
alaturand notiuni si deprinderi, for-
mandu-le baza si pregatindu-i pen-
tru acumulari viitoare. Acum fi ecare 
pleaca purtand in ghiozdan «baghe-

ta magica» incredintata lor de «zana 
cea buna» pentru a se putea orien-
ta in viitor prin «padurea de semne» 
si prin «padurea de semeni», gasind 
mereu calea cea dreapta, pastrand in 
amintire privirile aprobatoare sau 
mustratoare dar mereu atente ale ce-
lor care i-au format, veghindu-le pri-
mii pasi. Privirilea acelea ii vor mai 
insoti o vreme in viitor si-i vor mai 
face mai atenti si mai responsabili.
Acum «absolventii» si familiile lor 

va spun, cu lacrima emotiei mai mult 
sau mai putin ascunsa dar inevitabi-
la: «Ramas bun!» Ramas bun neui-
tatei noastre gradinite careia, prin 
ani, ii vom pastra nestearsa aminti-
rea. Chiar daca, desigur, alte persoa-
ne vor deveni importante la un mo-
ment dat, alte prietenii se vor lega, 
amintirea acestei etape va licari, ste-
luta calauzitoare prin viata.
  Dumnezeu sa binecuvinteze gra-

dinita noastra, pe cei ce pleaca si pe 
cei ce raman, ajutandu-i sa-si duca pe 
mai departe misiunea.

Director Gradinita “Samariteanul 
nr.2 Sebis “ Florica Toma
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„Investițiile de modernizare a 

orașului Sebiș vor continua și în 
acest mandat al meu, printr-o im-
plicare constantă în găsirea resur-
selor � nanciare care să acopere 
necesitățile proiectelor de dezvol-
tare pe care dorim să le implemen-
tăm.

Asemenea lucrări de modernizare 
sunt în derulare și în prezent, ele-
fac parte din strategia noastră de 
dezvoltare locală, strategie gândită 
pe exerciții bugetare disticte, totul 
� ind raportat la resursele � nancia-
re de care dispunem. 

De aceea, pe anumite perioa-
de bine de� nite, avem prevăzute 
anumite investiții de modernizare, 
investiții structurate în funcție de 
banii pe care-i avem la dispoziție și 
care cuprind lucrări necesare pen-
tru evoluția viitoare a orașului.

Aceste ultime investiții puse re-
cent în practică, � nalizarea Casei 
de Cultură, modernizarea parcului 
din spatele Edi� ciului Administra-
tiv, reprezintă un nou pas spre un 
oraș cât mai bine pus la punct, dar 
pentru a ajunge acolo unde dorim, 
trebuie să � m realiști: mai sunt 
încă multe de făcut.

Votul dumneavoastră, prin care 
m-ați ales din nou primar al 
orașului Sebiș reprezintă pentru 
mine o con� rmare a faptului că 
această strategie de dezvoltare lo-

cală pe care am implementat-o încă 
de la primul meu mandat a fost 
apreciată de către dumneavoastră, 
fapt pentru care, vă con� rm încă o 
dată, că vom continua același mod 
de aministrare, astfel încât, gradu-
al, să implementăm noi și noi pro-
iecte de modernizare a Sebișului și a 
localităților aferente. Tot ceea vom 
face, va �  gândit la modul concret, 
bazat pe realitatea economică, pre-
ferând să � m chibzuiți în tot ceea ce 
întreprindem, căutând să accesăm 
cât mai multe proiecte europene și 
guvernamentale.  

Important este să continuăm pro-
gramul de modernizare, un pro-
gram prin care să aducem plus 
valoare orașului, un program prin 
care să progresăm constant, lună de 
lună, an de an”

Primar Feieș Gheorghe

Gândind pentru viitor!

Casa de Cultură și-a intrat în drepturi!

Ajungerea cu lucrările la edificiul Casei de Cultură aproape de final se simte 
deja în oraș. Sa dat în funcțiune biblioteca, inclusiv cu o sală de lectură, s-a 
montat sistemul de sunetși lumini, dar cel mai important lucru, s-a dat în 
folosință sala mare!

Putem spune că acum Casa de Cultură „și-a intrat în drepturi”, căci în doar 
o lună de cînd s-au montat scaunele în sala principală, au fost deja organizate 
trei evenimente de marcă: concert de operă, piesă de teatru, eveniment cari-
tabil. Avem la Sebiș o Casă de Cultură unică în județ, care poate găzdui orice 
tip de eveniment!

Unul dintre cele ami importante lucruri în viață este„ să ții ritmul” Este cheia 
progresului, cheia unei evoluții constante, mai pe „băbește”, nu te culca pe-o ure-
che, continuă să muncești mereu, cu spor, � indcă nu ști ce-i mâine!

Constatăm cu respect că avem o administrație care știe acest lucru, primarul 
Feieș Gheorghe dovedind prin ceea ce a făcut și face că reușește să găsească 
soluțiile optime pentru asigurarea unei continuități în implementarea unor lu-
crări cu impact major în dezvoltarea Sebișului.

„Am dovedit că se poate construi corect și onest. Am îndeplinit, în 
primul rând, ceea ce dumneavoastră, sebișenii, ați dorit. Am fost me-
reu aproape de dumneavoastră, împreună, așa cum șade bine unei 
comunități locale unite  Am tratat pe � ecare, întotdeauna cu respect.
Am implementat o administrație pentru Sebiș și sebișeni, deschisă, fără 
ascunzișuri. V-am informat mereu, cu sinceritate, despre tot ceea ce am 
întreprins pentru oraș. Am adus cu mine o atmosferă de lucru bună, de 
colaborare cu toată lumea, pentru a face din Sebiș o oază de liniște 
și pace între oameni. Am muncit zi de zi pentru punerea în practică a 
unor proiecte de investiții prin care să putem  progresa ca și comunita-
te, gândind mereu pentru viitor.”- spunea primarul Feieș Gheorghe, iar acest 
lucru se vede după cum funcționează administrația orașului, după cum decurg 
investițiile publice: investiții pentru comunitate, pentru progres, pentru viitor!

Primar 
Feieș Gheorghe

Modernizarea parcului copiilor, 
în line dreaptă!

O altă lucrare majoră aflată 
în derulare în prezent este cea 
de amenajare totală a zonei din 
spatele Casei de Cultură: s-a pa-
vat parcare și s-a trecut la ame-
najarea parcului.

Aici s-au amplasat noi locuri 
de joacă, s-a dat în funcțiune 
iluminatul artizanal și s-a tre-
cut la amenajarea aleilor. Încă 
o lucrare gândită de primarul 
Feieș pentru viitorul orașului 
Sebiș!
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A avut loc așadar ultimul careu al acestei 
generații de liceeni a anului 2016, un careu al emoțiilor, la 
care toate clasele a XII-a au participat cu lacrimi în ochi, de 
acum încolo pentru ei rămânând doar frumoasele aminti-
ri ai acestor ani petrecuți la liceul din Sebiș. Ceremonia de 
rămas-bun a fost una solemnă, cu participarea părinților, a 
dascălilor, dar și a generațiilor elevilor de gimnaziu, cu toții 

salutându-i pe acești liceeni care au pornit pe un alt drum al 
vieții, urmând a păși spre facultatea mult dorită. S-a  încheiat 
astfel un ciclu din viața acestor elevi, un ciclu frumos, în care 
Liceul din Sebiș le-a fost cămin atâția ani!

Atmosfera evenimentului a fost una specială, ca în � ecare 
an, momentul despărțirii de liceu având un loc aparte în 
inima � ecărui absolvent de clasă a XII-a. Rămân însă amin-
tirile unice ale vieții de liceu, amintirile frumoase petrecute 
la Sebiș alături de colegi și dascăli!

>>> pag. 1

Rămas bun viață de liceu!

A sosit și ziua în care v-ați 
luat rămas bun de la viața de 
gimnaziu! A fost o zi impor-
tantă în viața � ecăruia dintre 
voi, zi în care ați părăsit viața 
liceală, care a reprezentat o 
perioadă în care ați adunat 
emoții, bucurii, regrete, vise. 
Toate sunt acum amintirile 
frumoase ale anilor de liceu!

Sunt convins că acum, când 
ați încheiat frumoasa perioa-
dă a  liceului, mulți dintre voi 
parcă ar �  dorit să mai petrea-
că ceva timp cu colegii, parcă 
ar mai dori să vină la orele de 
dirigențe. 

Să știți însă că acest moment 
unic al absolvirii clasei a XII-
a  este un moment special, așa 

cum speciali sunteți și voi și 
trebuie să treceți la o altă etapă 
importantă în pregătirea voas-
tră!

Dacă ați închis poarta lice-
ului, deschideți o altă poartă, 
descoperiți o altă lume.

Sunteți gata să vă luați des-
tinul în propriile mâini. Pen-
tru � ecare dintre voi începe o 
nouă etapă a vieții, pe care tre-
buie să o priviți ca pe o nouă 
experiență, ca pe o nouă pro-
vocare și încercare.

Vă doresc tuturor 
să vă deschideți larg aripile, 

să vă îndepliniți visele
să vă găsiți fericirea. 

Dumnezeu 
să vă � e alături mereu!”

Primar Feieș Gheorghe
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Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou- „Sfânta Treime”
Tot cu această ocazie a 

avut loc și Cercul Pastoral Misionar Bu-
teni, coordonat de preotul Ciucur Marian, 
astfel că putem spune că Hramul Bisericii 
a fot sărbătorit cu mare fast, � ind prilej de 
bucurie pentru toți enoriașii acestei fru-
moase și reprezentative biserici din Sebiș. 

Preotul paroh Rus Cătălin a arătat și de 
această dată că are întradevăr har întru 
preoție, � ind mereu alături de comuni-
tatea pe care o păstorește, biserica � ind 
plină de credincioșii veniți anume pentru 
acest important eveniment.

>>> pag. 1

Sărbătoarea Hramului Bisericii s-a bucurat și de prezența primarului Feieș Gheo-
rghe și a deputatului Eusebiu Pistru, precum și a președintelui Consiliului Județean 
Arad, domnul Iustin Cionca, care au dorind să � e alături de părintele Rus Cătălin 
și de comunitatea ortodoxă a bisericii la acest moment de mare însemnătate pentru 
biserică.

Încheiem a� rmând că Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou rămîne un reper al 
orașului Sebiș, o biserică cu o comunitate unită, păstorită de un preot paroh cu har 
și iubire pentru Cele S� nte.
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1.Interzicerea arderii vegetaţiei uscate, 
lemnoase sau ierboase pe perioadele de 
primăvară, caniculă și secetă prelungită, 
indiferent de destinaţia terenului șl de 
deţinător, inclusiv de pe terenurile limi-
trofe căilor de comunicaţie; 

Nu se ard tufărișurile, stuful, miriștile 
sau vegetaţia ierboasa fără acceptul au-
torităţii competente pentru protecţia 
mediului și fără informarea în prea-
labil a serviciilor publice pentru situ-
aţii de urgenţă-conf. Legea Mediului 
(OUC, l95/2005 + L 265/2006);

2. După obţinerea! acceptului (aviz) 
autorităţii competente de protecţie a 
mediului, arderea miriștii se face cu 
respectarea următoarelor prevederi ge-
nerale (conf. O.M.A. 1. nr. 579/2008):

a) condiţii meteorologice fără vânt;
b) parcelarea miriștii în suprafeţe de 

maximum 10 ha, prin fâșii arate;
c) izolarea zonei de ardere faţă de căi 

de comunicaţie, construcţii, culturi 
agricole vecine, instalaţii, fond foresti-
er, prin executarea de fâșii arate;

d) desfășurarea arderii numai pe 
timp de zi;

e) asigurarea până la � nalizarea ar-
derii a personalului de supraveghere și 
stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru suprafeţe de ar-
dere mai mici de 5 ha, a substanţelor și 
mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafeţelor de 
ardere mai mari de 5 ha. a unui plug, a 

unei cisterne cu apă, a mijloacelor de 
tractare și a personalului de deservire;

3. Pe terenurile în pantă, arderea mi-
riștii se face pornind din partea de sus 
a pantei: (conf. O.M.A.I 579/2008);

4. Persoanele care observă un incen-
diu au obligaţia de a anunţa prin ori-
ce mijloc serviciile de urgenţă-tel.112, 
primarul sau poliţia și să ia măsuri, 
după posibilităţile sale, pentru limitare 
și stingere a incendiului;

5. În cazul incendiilor produse la 
păduri, plantaţii, culturi agricole, mi-
riști, pășuni și fâneţe, persoanele a� ate 
în apropiere au obligaţia să intervină 
imediat cu mijloacele de care dispun, 
pentru limitarea și stingerea acestora.

6. Restricţionarea efectuării, în anu-
mite intervale din timpul zilei, a unor 
lucrări care crează condiţii favorizan-
te pentru producerea de incendii prin 
degajări de substanţe volatile sau su-
praîncălzirii excesive.

7. În cazul producerii unor incendii de 
pădure, comitetele locale pentru situații 
de urgenţă vor asigura intervenţie în 
cooperare cu autoritățile silvice

8. Autorităţile silvice competente vor 
intensi� ca activităţile de prevenire 
speci� ce în vederea combaterii izbuc-
nirii unor incendii la fondul forestier

9. Se vor îndepărta din locurile unde se 
a� ă, obiectele optice (inclusiv cioburile de 
sticlă) care pot acţiona în anumjte condiţii 
drept concentratori ai razelor solare.

Pe perioada campionatului euro-
pean de fotbal, în Franța s-a orga-
nizat și un turneu paralel, special, 
dedicat grupelor de juniori. A fost 
o competiție sportivă de anvergură, 
cu participare unor echipe de juniori 
a țărilor care au avut reprezentative 

la campionatul europena, ca atare, 
România a fost inclusă în cadrul 
acestor țări selectate pentru turneu.

Cu bucurie, am a� at că și juniori ai 
clubului nostru Național Sebiș au fost 
invitați o� cial de a lua parte la acest 
important eveniment sportiv, astfel 

încât avem plăcerea de a vă prezenta 
juniorii „Național Sebiș” care ne-au 
reprezentat la turneul din Franța, din 
delegația noastră făcînd parte și an-
trenorul echipei, preum și un cadru 
medical care să poată interveni în caz 
de necesitate.

Ca o concluzie, Național Sebiș are 
viitor, acești copii � ind dovada vie 
că fenomenul fotbalistic va continua 
în Sebiș, � ind preluat de generațiile 
viitoare. Aceasta înseamnă să avem 
în oraș un centru activ de copii și 
juniori, o bază sportivă care asigură 
condițiile necesare pregătirii vi-
itoarelor generații de jucători pentru 
echipă!

Juniorii „Național Sebiș”- turneu în Franța

Clubul copiilor din Sebiș,
participare la Cupa Ienopolis

La Ineu s-a organizat și în acest an 
tradiționala competiție inter cluburi 
intitulată „Cupa Ienopolis”.

Am avut plăcerea de a vedea în 
cadrul acestei competiții și o delegație 
din Sebiș, � ind vorba de copii de la 
clubul copiilor, care, alături de do-
amna profesor au impresionat nu 
prin modul de prezentare, încântând 
publicul prezent prin demonstrații de 
gimnastică aerobică de mare clasă.

Felicităm reprezentanții orașului nos-
tru și le dorim să continue pe aceeași 
direcție a pregătirii și autodepășirii!

SVSU Sebiș vă atenționează
Măsuri pentru combaterea incendiilor 

de vegetație uscată!


