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Din nou la școală

A sunat din nou clopoţelul. Un nou an şcolar a
început. Clasele au prins
din nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în
acest nou an școlar.
Cei mai mici dintre elevi,
plini de emoție și cu buchete de flori în mână, au
intrat pentru prima dată
în clasele care patru ani de

acum încolo îi vor găzdui.
Părinții și ei prezenți, i-au
încurajat și i-au predat spre
pregătire profesorilor.
De acum încolo acești
profesori vor ﬁ al doilea părinte pentru ﬁecare dintre elevi. Noul an
școlar a început cu fast,
cu noi generaţii de copii,
cu unele cadre didactice

Festivitatea de deschidere
a anului școlar la Sebiș

noi, cu multe emoţii pentru cei care păşesc pentru
prima dată pragul şcolii
şi cu multe întrebări în
gând pentru cei care vor
absolvi la finele anului
şcolar clasa a VIII-a. Dar
pentru toţi, cu siguranţă
a început un nou an,
cu multe speranţe şi
năzuinţe ce aşteaptă a fi
împlinite. >>> pag. 2

Anul școlar 2017-2018 și-a deschis așadar larg porțile, iar forfota și veselia din
curtea școlilor, dar și din sălile de clasă primitoare, promit de pe acum un an
școlar încununat de succese, noi prezentându-vă în paginile publicației locale
imagini de la deschiderea anului școlar de la liceul din Sebiș
„După o vacanţă frumoasă şi
plăcută, ne aﬂăm astăzi la începutul unui nou an şcolar, cu o
semniﬁcaţie deosebită pentru cei
care vin de acum la școală, cuprinşi de dorinţa cunoaşterii şi a
acumulării de cât mai multe cunoştinţe folositoare pentru viaţa
de zi cu zi.
Cu toţii am trăit astăzi-11 septembrie- un moment emoţionant
şi special, pe care ﬁecare dintre cei prezenţi îl experimentează
unic în felul său.
Bobocilor, elevii care păşesc
pentru prima dată pragul şcolii, le urez un bun venit la şcoala noastră, făcând referire la toate instituțiile școlare din orașul
Sebiș!
Sper să aveţi un an şcolar cât
mai bogat, cu rezultate de care
să vă bucuraţi, să aveţi doar note
mari şi un comportament exemplar, şi să conştientizaţi faptul că
zilnic veţi aduna în minte şi în suﬂet lucruri noi şi frumoase, care
să vă formeze personalitatea şi să
vă călăuzească pe drumul cel bun
în viaţă.
Vă doresc să vi se împlinească

toate visele, să aveţi sănătate şi
putere de muncă, să va bucuraţi
de linişte şi pace suﬂetescă, să
ﬁţi colegi şi prieteni, să respectaţi şcoala care vă primeşte cu
braţele deschise şi nu în ultimul
rând, să conﬁrmaţi speranţele
şi încrederea familiilor voastre.
Stimate cadre didactice, vă mulţumesc pentru dăruirea voastră,
pentru profesionalismul de care
daţi dovadă an de an şi vă urez
să ﬁţi sănătoşi, puternici şi răbdători pentru ca împreună să ducem aceşti copii pe o treaptă mai
sus, pe o treaptă a performanţelor.
Aceleaşi mulţumiri şi urări le
adresez întregului personal didactic-auxiliar şi nedidactic, care depun toate eforturile pentru ca instituţiile şcolare din oraș
(grădinițe, școli și liceu) să funcţioneze, să ﬁe curate şi primitoare.
Iar vouă, dragi părinți, vă doresc să vă aveți parte doar de rezultate bune din partea copiilor
voștri, știind că pentru ei munciți
și în ei vă puneți speranțele de
viitor, făcând tot ce puteți pentru a le netezi calea în vederea
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Primar
Feieș Gheorghe

unei vieți mai bune pentru ei.
Sunt sentimente pe care ﬁecare
părinte le trăiește în felul său,
toți cei care avem copii am trecut prin aceste momente și vă
doresc tot ce este mai bun pentru
familiile voastre, pentru copiii voștri, care reprezintă viitorul
orașului Sebiș. În ei ne punem
speranța ca și comunitate locală și de aceea dorim să vedem că
sunt serioși și privesc cu responsabilitate procesul educațional
de care beneﬁciază la grădiniță,
școală sau liceu.
Tuturor vă doresc un an cu împliniri şcolare şi profesionale,
bucurii şi gânduri bune !
Primar
Gheorghe Feieș

Din nou la școală

>>> pag. 1 A înce- mai întoarc, din când
put școala! E toamnă iar
… și ne place toamna!
șopteau emoționați elevii la careul din curtea
liceului, luni, 11 septembrie, 2017.
Chiar dacă în locul
vacanței de vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum sunt gutuile pline de puf, mustul
dulce și zile de studiu
intens, elevii au fost
bucuroși și au trăit, cu
suﬂetul la gură, emoția
primei zile de școală.
Revin la școală în ﬁecare toamnă, dornici de reîntâlnirea cu cărțile, cu
colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar
dacă gândurile lor se
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în când, la minunatele
zile ale vacanței. Mintea și suﬂetul elevilor
se deschid din nou spre
frumusețea cunoașterii,
a învățăturii, fără de care
nicio vacanță nu ar mai
veni!
Anul școlar 2017-2018
și-a deschis așadar larg
porțile, iar forfota și veselia din curtea școlii,
dar și din sălile de clase,
primitoare, promit de pe
acum un an școlar încununat de succese.
Eevi, nu uitați: doar
prin educaţie veţi putea
ﬁ proprii voştri stăpâni
şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai departe in viaţa personală.
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Nicolae Iorga spunea: ”
„Şcoala este tot ce vezi
şi tot ce auzi. Ea trebuie să te înveţe să ﬁi propriul tău dascăl, cel mai
bun şi cel mai aspru.”
Aşadar, parafrazându-l
pe marele om de cultură, dragi elevi, să aveţi
încredere că ceea ce veţi
realiza la școală, va însemna enorm de mult
pentru formaea voastră
profesională, pentru viitorul vostru!
Vă lăsăm acum în compania câtorva imagini de
la deschiderea acestui an
școlar din Sebiș, imagini
care grăiesc de la sine
despre emoțiile deschiderii claselor de curs pentru elevii, dar și pentru
părinții care i-au însoțit!
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Festivitatea de deschidere
a anului școlar
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Din nou la școală

Festivitatea de deschidere
a anului școlar

Modiﬁcările și structura
noului an școlar 2017/2018

Anul școlar 2017-2018 va avea 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de
zile lucrătoare, potrivit ordinului ministrului Educaţiei. Cursurile vor începe în
11 septembrie 2017 și se vor încheia pe 15 iunie 2018. Programul „Școala Altfel”
va fi întocmit de către fiecare unitate de învăţământ în parte.Copiii vor intra în
vacanța de vară pe 16 iunie 2018.
Anul școlar 2017-2018 se structurează pe două semestre:
– semestrul I (cu o durată de 18 săptămâni, dispuse în perioada 11 septembrie 2017
– 2 februarie 2018)
– semestrul al II-lea (cu o durată de 17 săptămâni, dispuse în perioada 12 februarie
2018 – 15 iunie 2018).
Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din
învățământul liceal, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data
de 25 mai 2018.
Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 34 de săptămâni de cursuri și se încheie în
data de 8 iunie 2018, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. Pentru clasele din învăţământul profesional,
durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.
Pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 177 de zile
lucrătoare. Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul
școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor. Pentru învăţământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea
stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare.
>>> pag.7
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Național Sebiș

„Național Sebiș”, sau alb-albaștrii,
cum îi spun suporterii, este echipa
noastră de suflet, ne aduce la Sebiș
frumusețea partidelor oficiale din Liga
a III-a, ne bucură privirea și inimile cu
spectacolul pe care doar „sportul cu
balonul rotund” îl poate oferi, atât prin
emoțiile pe care la aduce suporterilor,
cât și prin jocul de echipă pe care-l
reprezintă, de multe ori, cu multe surprize, mai plăcute sau nu, depinde de
tabăra în care se regăsește fiecare.
Așa trebuie privit acest sport, așa trebuie privită echipa noastră, prin care
Sebișul a fost promovat ca oraș an de
an, astfel încât, putem spune fără drept
de tăgadă, că „Național Sebiș” a devenit un nume sinonim cu orașul nostru.
Până acum, echipa noastră a disputat
din acest campionat patru etape, soldate cu un egal, o înfrângere și două
victorii.
O evoluție oscilantă, care ne arată
însă, că echipa a început să se regă-

În focul campionatului

sească pe teren, să-și intre în formă,
dovadă stând ultimele două victorii,
una în deplasare la Giarmata și alta
acasă, cu „Șoimii Lipova”
Sebișul rămâne orașul cu cea mai
longevivă echipă din liga a III-a,
menținându-ne la acest nivel de ani
buni, lucru ce este rezultatul implicării
administrației locale în sport, în cadrul
clubului de fotbal fiind organizat și un
centru de copii și juniori, prin care se
promovează sportul în rândul tinerei
generații.
Vă prezentăm și noi câteva imagini
de la începerea acestui campionat,
când arena orașului nostru a renăscut,
cu steagul alb albastru fluturând în
rândul galeriei!

„Național Sebiș”
-un nume-o istorie-un oraș-o comunitateOrașul Sebiș

În atenția cetățenilor

Părinții care pleacă la muncă in
străinătate sunt obligați să anunțe
autoritățile publice locale (SPAS)

va rămâne copilul/copiii pe perioada
În atenția, părinților care
pleacă la muncă în străinătate, plecării sale la muncă în străinătate.
În aceste sens, sunt necesare urmăfie că au contract de muncă
toarele documente:
sau nu, dar își lasă copiii acasă
Părinții/persoanele care au copii
minori în îngrijire și vor să plece în
străinătate, au obligaţia de a notifica această intenţie reprezentanților
serviciului public de asistență socială
de la Primăria de domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi
ţara și să desemneze o persoană care
se va ocupa de copii, potrivit Legii
272/2004, privind protecţia drepturilor copilului (modificătă și completată prin Legea 257/2013), republicată,
cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, pot exista mai
multe situații:
1.În situația în care doar unul dintre
părinți pleacă în străinătate(la muncă
sau în alte situații), are obligația să se
prezinte la primăria de domiciliu, cu
cel puțin 40 de zile înainte de a pleca
în afara țării, pentru a declara cu cine
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- copie xerox de pe cartea de identitate a părintelui care pleacă;
- copie xerox de pe cartea de identitate a persoanei desemnate să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea
copilului/copiilor rămași acasă;
-copie xerox de pe certificatele de
naștere/cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;
-adeverință de la școală pentru
elev/i;
-adeverință de la medicul de familie
pentru copil/copii;
- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă,etc.
2.În cazul familiei cu un singur părinte( divort, deces, etc.), părintele/
tutorele are obligația de a notifica în
scris intenția lui de a pleca în străinătate în fața reprezentanților serviciului public de asistență socială de

la primăria de domiciliu, respectând
termenul mai sus menționat.
Notificarea trebuie sa conțină, în
mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se va ocupa de întreținerea
copilului pe perioada absenței
părinților sau tutorelui, după caz.
Persoana desemnată trebuie sa
faca parte din familia extinsă, adică
sa fie rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să
îndeplinească condițiile materiale și
garanțiile morale necesare creșterii și
îngrijirii unui copil.
Confirmarea persoanei în întreținerea
careia va rămâne copilul, se efectuează
de către instanța de tutelă.
La Serviciul Public de Asistență Socială al primăriei, cei în cauză, vor
primi îndrumare și sprijin în vederea
întocmirii dosarului privind delegarea autorității părintești temporare,
pentru a fi depus cu celeritate la judecătoria de circumscripție.
În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:
- copie xerox de pe cartea de identitate a părintelui/părinților care pleacă;
- sentință de divorț;
- certificat de deces;
- copie xerox de pe cartea de identi-
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tate a persoanei desemnată, responsabilă să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor
rămași acasă;
-cazier judiciar;
- adeverință de venit, cupon pensie, etc, privind veniturile persoanei
responsabile să se ocupe de creșterea,
îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași acasă;
- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă;
-copie xerox de pe certificatele de
naștere/cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;
-adeverință de la școală pentru
elev/i;
-adeverință de la medicul de familie
pentru copil/copii,etc.
3. În cazul în care ambii părinții părăsesc țara, este valabilă și obligatorie
aceeași procedura de la punctul 2.
Atenţie! Părinţii care nu notifică
autorităţile locale cu privire la intenţia de a pleca la muncă în afara ţării, constituie contraventie (daca nu
a fost săvârșită în astfel de condiții
încât potrivit legii să fie considerată infracțiune) și se sanctionează cu
amenda de la 500 lei la 1000 lei.
Primăria Sebiș
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Viziune și inițiativă
Spitalul orășenesc se extinde
pentru prosperitatea și binele Sebișului S-a trecut la începerea lucrări- rii unor noi facilități medicale,

Primar
Feieș Gheorghe
Am ales această titulatură deoarece
putem vorbi din nou despre derularea unor alte lucrări de modernizare a
Sebișului! Ceea ce însemnă că avem o
administrație locală cu rezultate pozitive vizibile la tot pasul în Sebiș, care
mereu vine cu noi proiecte de investiții
majore pentru viitoarea dezvoltare a
orașului! Nu de alta, dar fiecare lună
înseamnă noi inițiative întreprinse, noi
investiții în oraș! Toate acestea certifică
faptul că primarul Feieș, la fel ca orice
bun gospodar, găsește tot timpul ceva
de făcut, punând în fiecare lună câte o
cărămidă la construcția unui oraș Sebiș
tot mai modern! Este ceea ce a făcut în
fiecare an de mandat de pimar.
Despre toate acestea, primarul Feieș
ne-a declarat:
„Cu ajutorul Bunului Dumnezeu,
reușim să continuăm implementarea
unor investiții importante în oraș, să
finalizăm unele lucrări începute sau
să inițiem unele noi. După cum știți,
dezvoltarea Sebișului a reprezentat
mereu pentru mine o prioritate absolută! Prin gestionarea corectă a bugetului local, prin absorția unor fonduri europene, sau prin colaborarea

ANUNŢ
SERVICIUL PUBLICDE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor
de identitate.
Cetăţenii trebuie să apeleze
la Serviciul local de evidenţă a
persoanelor de la locul de domiciliu pentru eliberarea unui
nou document cu minim 15
zile și maxim 180 zile înainte
de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15
zile de la împlinirea vârstei de
14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori ca
urmare a producerii unor modificări privind schimbarea
numelui, schimbarea domiciliului, pierdere, furt, distrugere, deteriorare.
Documentele pe care cetă-

cu instituțiile județene, am încercat
mereu să găsesc finanțare pentru proiectele de dezvoltare ale orașului, astfel
încât să continuăm lucrările majore
începute și în același timp să reușim
implementarea de noi investiții.
Fiecare proiect pe care l-am pus în
practică pentru binele orașului a fost
gândit nu doar pentru noi, cei de azi,
ci și pentru generațiile următoare,
care să beneficieze de ceea ce noi construim acum.
Așa am gândit încă din prima zi în
care sebișenii m-au împuternicit prin
vot să fiu primar al orașului și așa gândesc și azi. Nimic la voia întâmplării,
totul calculat și cu perspective pentru
evoluția viitoare a orașului nostru.
Mergând pe acest principiu, s-a demarat proiectul de extindere a spitalului orășenesc, proiect prin care începem
construcția unei noi clădiri pentru
spital, astfel încât să avem mai multe
saloane și noi facilități medicale pentru
cetățenii orașului. Este un proiect amplu, pe care însă, așa cum am demonstrat și până acum, îl vom duce la bun
sfârșit. Investițiile în îmbunătățirea
actului medical rămân o prioritate,
pentru a avea la Sebiș tot ceea ce avem
nevoie ca și comunitate locală.
Cu alte cuvinte, continuăm modernizarea Sebișului, așa cum ne dorim
cu toții, în primul rând ca cetățeni ai
orașului! Sebișul trebuie să prospere,
muncim pentru acest deziderat, iar
încetul cu încetul vom implementa noi
și noi proiecte de investiții, până când
vom reuși modernizarea completă a
orașului, deziderat pentru care am
muncit an de an!”

ţenii trebuie să le prezinte în
susţinerea cererii pentru eliberarea actului de identitate
sunt:
-cerere tip pentru eliberarea
actului de identitate;
-certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu
vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;
-certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă și
irevocabilă/certificat de divorţ/
certificatul de deces al soţului
decedat, original și copie (după
caz); documentul cu care se
face dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului spaţiului
de locuit (după caz); chitanţă
reprezentând contravaloarea
cărţii de identitate, și timbrul
extrajudiciar, care se percepe
doar pentru anumite situaţii.
Primăria Sebiș

lor pentru extinderea spitalului
orășenesc din Sebiș. În acest scop,
a fost demarată construcția unei
noi clădiri care să deservească
spitalul, pentru a mări numărul
de saloane destinate pacienților
și pentru a suplimenta spațiul
spitalului în vederea deschide-

secții, de care orașul are nevoie
pentru viitor.
Noua clădire va fi construită
în partea stângă a spitalului, fiind deja pregătit locul ridicării
acestui nou obiectiv medical al
orașului.

La noul pod de peste
valea Dezna s-a turnat placa

S-a lucrat și la construcția
noului pod de peste valea Dezna, lucrare importantă pentru
descongestionarea traficului în
orași și devierea autotilitarelor
de mare tonaj pe această rută.
Aceste lucrări se apropie de final, recent fiind turnată și placa
podului, urmând ca în acest an
noul pod să fie și dat în folosință.

Execiții de utilizare alarme publice
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN

Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă NR.1259/2006
Art. 25,
- (1) Semnalele de alarmare acustice pa populaţiei, instituţiilor publice si operatorilor economici sunt: alarmă
aeriana, alarma la dezastre,
prealarmă aeriana și încetarea alarmei.
(2) Durata fiecărui semnal
de alarmare este de doini minute pentru toate mijloacele
de alarmare, cu excepţia sirenelor cu aer comprimat la
care durata este de un minut.
a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15
sunete a 4 secunde fiecare, cu

pauză de 4 secunde între ele,
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune
din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde
între ele.
b) Semnalul ALARMĂ LA
DEZASTRE se compune din
5 sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer
comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde flecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
c) Semnalul PREALARMĂ
AERIANA” se compune din

3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde
între ele. Pentru sirenele cu
aer comprimat semnalul se
compune din 3 sunete a 16
secunde flecare, cu pauză de
6 secunde între ele.
d) Semnalul ÎNCETAREA
ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeași intensitate, cu durata
de 2 minute. Pentru sirenele
cu aer comprimat semnalul
se compune dintr-un sunet
continuu, de aceeași intensitate, cu durata de 1 minut.

SVSU Sebiș
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Momente din istoria Prunișorului!
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S pic u iri din m o no gra f ia s c ris ă d e î nv. Va s i l e B ră i l o i u
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

In vara anului 1914, nouri negri, ameninţători a
furtună, pluteau pe deasupra Europei. Apăruseră neînţelegeri între popoare. Spre sfârșitul verii,
s-au încleștat, dezlănţuind primul război mondial.
Se înfruntau doua grupări de state: de-o parte era
Franţa, Anglia, Rusia, Belgia și Serbia, iar de cealaltă parte era Germania și Austro-Ungaria, Alături de Germania au mai intrat: Turcia- hv noiembrie 1914 și Bulgaria, în septembrie 1915. Alături
de Franţa a intrat Italia, în mai 1915.
România a păstrat neutralitatea armată până
la 14 august 1916, când a intrat în război alături de Franţa și Anglia, cu care încheiase un tratat prin care i s-a promis că va primi Transilvania,
Bucovina și Banatul, la încheierea păcii.
În acest război devastator au participat și locuitorii din Prunisor. Au rămas în sat numai bătrânii,
femeile si copiii. Cei înrolaţi erau încadraţi în unităţi militare ungurești sau austriece și trimiși sa
lupte pe fronturile din Italia ori din Galitia. După
trei ani de război, în Rusia a izbucnit revoluţia.
În martie 1918, rușii au încheiat pact cu Puterile Centrale. Armata austro-ungară, în descompunere, a părăsit frontul italian, iar cea germană
a fost silită că ceară încetarea luptelor, în noiembrie 1918.
La 2 noiembrie 1918, Ungaria și-a declarat independenta de stat faţă de Austria. In acest timp, în
Transilvania, Maramureș, Crisana si Banat, iau fiinţă gărzi militare si consun naţionale romanești.
Consiliul National Român, constituit la Budapesta,
convoacă pentru 1 decembrie 1918, la Alba-Iulia,
Adunarea Naţională a naţiunii române... aflătoare
în Tranailvania, Maramureș, Crisana si Banat, unde
s-a hotărât unirea acestor români si a teritoriilor
locuite de ei cu România.
La această adunare au participat si preotul Sabin Milclutia din Prunisor, învăţătorul Covaci Patriciu din Sebiș și mulţi alţii.
Armata română intrase în Ardeal la 24 noiembrie 1918 si ajunsese până la izvoarele Mureșului.
După adunarea de la Alba-Iulia, se stabilise linia
de demarcaţie între Ardeal si Ungaria pe la satele: Aciua, Aciuta, Tălagi, Bodești, Pleșcuta și Guravăii (T. Mager, Ţinutul Hălmagiului, voi. II, pag.9).
Când au părăsit fronturile de luptă, ostașii s-au
întors pe la casele lor cu arme și muniţii. încă în
luna noiembrie 1919, în Ungaria a izbucnit o revoluţie violentă. Militarii și civilii unguri s-au constituit în bande înarmate numite „gărzi roșii”. Devastau magazinele din localităţi și prigoneau pe
românii care participaseră la adunarea de la Alba-Iulia. Urmăreau mai ales pe învăţători si preoţi.
Când a izbucnit revoluţia, învăţătorii români au
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participat la constituirea gărzilor naţionale, care
trebuiau să instaleze autorităţile locale românești,
unde era cazul și să apere populaţia și avutul împotriva gărzilor roșii.
La Prunisor au făcut parte din garda naţională
Cofan Pantelie-Coercău, Săbău Pavel, Matcău Teodor-Dodi si alţii. Aveau sediul în casa nr. 44, la
Hada Marioara.
Ca să scape de persecuţii, învăţătorul Covaci Patriciu din Sebis, preotul Sabin Micluţia din Prunisor, preotul Ţirla din Bârsa și mulţi alţii s-au
refugiat în pădure la Codru, îmbrăcaţi în haine
ţărănești. Și-au construit colibă si acolo au petrecut iarna anului 1919. Cu alimente îi aproviziona preotul Ioan Ardelean și învăţătoarea Dascăl
Ecaterina din Nădălbești. (Inf. Radu Emilia, fiica
învăţătorului Covaci). „Către finea lunii ianuarie
1919, trupe maghiare demoralizate dezarmează gărzile românești și se plimbă cu trenuri blindate, ameninţând că vor trece până la Brad, să
alunge armata română de pe linia demarcatională. Din 14 februarie, ungurii încearcă să rupă
cordonul de la graniţă. în noaptea de 15/16 februarie, garda naţională din Hălmagi distruge
podul de fier de la Ciuciu (Vârfurile) si începe
lupta. în 16 februarie, garda se retrage la Brad,
înrolându-se în corpul voluntarilor Horia, revenind la Hălmăgel numai peste 6 săptămâni, odată cu armata română. (T, Mager, Ţitiutul Hălmagiului, voi II, pag. 133)
Armata română a pornit ofensiva de la Hălmagiu, în 16 aprilie 1919 (op.cit., pag. 107), pentru
dezarmarea gărzilor roșii șl eliberarea ţinuturilor
românești ocupate de resturile armatei maghiare. Pe locurile noastre, armata română a ajuns în
săptămâna Paștilor. în ziua de Joia Mare a fost
eliberat satul Căcârău de lângă Revetiș. în amintire acestui eveniment, locuitorii au cerut ca satul lor să se numească Joia Mare.
La podul peste Crișul Alb, spre Buteni și-a pierdut viaţa colonelul român Paulian. In amintirea
lui, satul Găvojdia s-a numit Paulian (din 1926).
În seara zilei de Vinerea mare, pe la orele 22 armată* română a intrat în Prunișor, fiind primiţi
eu multă bucurie de către locuitori.
Din Prunișor s-au înrolat ca voluntari în armata română: Bogdan Pavel, Moldovan Ștefan, Popa
Giuri 32, Hirina Nicolae, Toma Milente, Ţîca Emilian, Sas Ambrosie, Tocoian Ion.
Sâmbătă, în ajunul Paștilor s-a întors si preotul din refugiu, putând să oficieze serviciul „învierii” în libertate si siguranţă deplină. Poporul
era nespus de bucuros că în sfârșit, după suferinţe de veacuri, s-a împlinit visul de a se uni cu patria mamă, România.

De la Prunișor, armata română a continuat înaintarea spre vest până a eliberat de sub ocupaţia
străină toate localităţile românești. în cei patru
ani de război, și-au pierdut viaţa un număr de 26
bărbaţi din Prunișor, rămânând în urma lor văduve si orfani. Au luptat pentru un ideal pe care
n-au avut fericirea să-1 vadă îndeplinit, în urma
jertfei lor și a altor sute de mii, libertatea si unitatea naţiunii române.
Printre cei ce au rămas să îngrase pământuri
străine cu trupurile lor amintim pe: Codrean Teodor nr.12 v., Sărac Gheorghe nr.22, Mos Pavel nr.22, Popa Nicolae nr.32, Popa Pavel-Păvut
nr.33, Bun Pavel nr. 34, Filip Gheorghe nr. 41,
Posa Ioan nr. 49, Crișan Nica nr. 52, Hălmăgean
Antonie nr.53, Bogdan Gheorghe nr. 55, Benea
Teodor nr. 58, Săbău Moisă nr. 62, Cofan Nicolae nr. 76, Roșu Filimon nr. 79, Herbei Ioan nr. 81,
Hârja Gheorghe nr. 89, Cofan Teodor nr. 84, Cofan Ioan nr. 87, Roșu Vasile nr. 91, Rat Gheorghe
nr. 98, Lunga Dumitru nr. 101, Roșu Gheorghe nr.
102, Balaș Pavel nr. 103, Balaș Moisă nr. 103 si Cofan Vasile-Lica. Herbei Ioan nr.18 v. si-a lăsat braţul drept pe câmpul de luptă, iar Toader Todor nr.
18 v. și-a lăsat un picior. Statul român a căutat să
ușureze suferinţele si greutăţile văduvelor, invalizilor si orfanilor, acordându-le și pământ, prin împroprietărire, cfe la reforma agrară din anul’ 1921.
Și voluntarii au primit câte 2 iug. pământ.
În amintirea eroilor căzuţi pe câmpul de luptă,
a fost construită o cruce de lemn în anul 1928,
pe care s-a săpat numele fiecăruia. Crucea a fost
așezată în uliţa a doua, lângă casa nr.42 v.
În fiecare an, la ziua eroilor, se făcea procesiune
religioasă la acest monument.

REFORMA AGRARĂ DIN ANUL1921

La sfârșitul primului război mondial, s-a făcut o
reformă agrară, fiind împroprietăriţi cu pământ
din moșiile boierești, luptătorii care s-au întors
de pe front, invalizii, văduvele si orfanii. Comunile au primit pășuni și păduri comunale.
În hotarul comunei Prunișor se află moșia contelui Wenekheim compusă din mii de iugăre de
pământ arabil, pășuni și păduri. în anul 1921, s-a
expropriat o parte din aceasta moșie.
La 15 martie 1921, primarul comunei Prunisor, Crisan Ioan, aduce la cunoștinţa „reprezentanţei-comunale” că „bunul contelui Wenekheim
s-a expropiat în întregime pentru stat în favorul
comunelor”. (Proces verbal de ședinţă).
S-a făcut împroprietărirea îndreptăţiţilor, dar nu
s-au împărţit toate terenurile. Casa centrală pentru expropriere mai administra o mare parte din
terenurile expropriate. Pentru acest fapt a fost impusă în plata impozitului către comuna Prunișor.
Pentru anul fiscal 1925, trebuia să achite suma de
74.749 lei și 12 bani, înscrisă la poziţia 249, în registrul „Rolul taxelor comunale pe anul 1925”
După multe tărăgăneli, prin hotărârea
nr.72/1928, a Comisiunii de ocol pentru împroprietărire, moșia Cristinei Weackheim, din hotarul comunei Prunișor, s-a parcelat și s-a împărţit locuitorilor.
Pășunile comunilor: Susani, Nădălbești si Miniad erau situate între pășunea Prunisorului și hotarul spre Cărând, în continuarea ţarinei topiiţenilor. Pășunea prăjeștenilor era situată la marginea

de sud a comunei Prunișor. In continuare era pășunea Ignestilor si apoi a sebișenilor se întindea
până la Teuz.
Pășunile comunelor Minead și Nădălbești au
fost folosite de locuitorii din Prunisor până în
anul 1932. Când s-au gândit minedanii și nădălbanii să vină cu vitele Ia pășune, locuitorii din
Prunisor s-au opus. Ba, când aceștia au venit cu
primarul Mișca din Sebiș, prunișorenii, m frunte
cu Bogdan Savel, au răsturnat căruţa cu ei. După
aceea, minedanii și nădălbanii au adus sentinţă
judecătorească și au intrat in folosinţa pășunilor.
De data aceasta a venit la fata locului si primpetorul plasei Sebiș, Plorian Stefanică și notarul Crâsnic. Primpretorul a ordonat păstorilor să
scoată vitele din pășunile minedanilor si nădălbenilor. Apoi a ordonat notarului să trimită proces verbal la judecătoria de ocol Buteni pentru a
fi despăgubite comunele Minead si Nădălbești.
„După aceea s-a făcut raport la prefectură. In
raport se arăta că „spiritele în comuna Prunisor
erau agitate”. (Procesul verbal din 18 mai 1932).
La vest de sosea, lângă pășunea prăjeștenilor,
s-a delimitat o porţiune de teren care a fost împărţită în 44 loturi de casă, în extindere de câte
0,12 ha fiecare. Cu aceste loturi au fost împroprietăriţi unii locuitori din Prunișor. Astfel s-a format
o tablă de sat care s-a numit Satul Nou sau Butuci.
Un lot de grădină a fost atribuit pentru școală. Dar
n-a fost folosit niciodată în acest scop.
La început au fost construite mai multe case
aci, dar unii locuitori s-au mutat în satul vechi,
pentru a fi mai aproape de instituţiile comunale.
(Vancu Ioan, Covaci Petru).
La recensământul populaţiei, efectuat în 1956,
mai erau șase gospodării în Satul Nou.
La Vest de Satul nou, până lângă vale, a fost
parcelată o bucată de pământ în extindere de
două jugăre, cu destinaţia pentru „sport și tir”.

Păduri comunale

De la această reformă agrară s-au primit si păduri comunale. Prunisorul a primit 219 iug de
pădure pe Dealul Hotar, în continuarea pădurii
urbariale (nr. top. 606/b/l). Se spune că s-a primit pădure puţină pentru că în tabelele întocmite de primărie s-ar fi omis 100 de fumuri. Comuna Sebiș a primit lOOO iugăre, iar comuna Bârsa
692 iugăre. Cea mai mare parte de pădure a rămas în proprietatea statului. In anul 1937, comuna Sebiș, sprijinită de doctorul din localitate Ioan Groza, care atunci era prefect la Arad, a
mai primit și pădurea din jurul ţarinii Prunisorului (Cerîștea, Delutul, Ciotoaia si Jupul Dotii). In
acest mod, grădinile pe care sunt construite cinci
case ale ţiganilor și grădina lui Bun Pavel, situate
în colţul de nord-est al satului - peste drum - au
devenit proprietatea Sebisului.
Pentru consolare, și comuna Prunisor a primit,
tot atunci, 30 ha pădure în Cioaca Ulmului, ca și
completare la pășune.
Prin anul 1945, s-a tăiat pădurea din Cioacă.
Lemnul de foc a fost repartizat locuitorilor. Lemnul de stejar a fost donat de locuitori pentru reconstruirea bisericii.
Venind inflaţia și reforma monetară din 1947,
biserica a pierdut aproape toţi banii. S-a ales cu
15 mii bucăţi de cărămizi.
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Din nou la școală

Festivitatea de deschidere
a anului școlar

Modiﬁcările și structura
noului an școlar 2017/2018

>>> pag.3 Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate

astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018), vacanţă intersemestrială (3 – 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie – 10 aprilie 2018) și
vacanţa de vară (16 iunie – 9 septembrie 2018).
Suplimentar, clasele din învăţământul primar și grupele din învăţământul preșcolar
beneficiază de vacanţă în săptămâna 28 octombrie – 5 noiembrie 2017.
Programul naţional „Școala altfel” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în
timpul anului școlar și poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018
pe baza unei planificări ce rămâne la decizia școlilor.
Desfășurarea programului „Școala altfel” nu coincide cu perioada alocată susţinerii
tezelor semestriale, care vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.
STRUCTURA Anului școlar 2017-2018 (începe pe data de 1 septembrie 2017,
se încheie pe data de 31 august 2018):
Semestrul I (18 săptămâni): 11 septembrie 2017-2 februarie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017 – vineri, 22 decembrie 2017
Vacanţă (învăţământ primar și preșcolar): 28 octombrie – 5 noiembrie 2017
Vacanţa de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – duminică, 14 ianuarie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanţa intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Semestrul al II-lea (17 săptămâni): 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
Vacanţa de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marţi, 10 aprilie 2018
Cursuri: miercuri, 11 aprilie 2018 – vineri 15 iunie 2018
Vacanţa de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018
Lucrările semestriale/ tezele se susțin la finalul semestrelor, după parcurgerea programei școlare cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalul semestrului.
Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada
vacanţei de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale școlare.
În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale
speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite.
Ordinul mai stabilește că, în zilele libere legale nu se organizează cursuri.
Astfel, elevii și cadrele didactice vor avea liber:
-joi, 30 noiembrie 2017 (Sfântul Andrei);
-vineri, 1 decembrie 2017 (Ziua Naţională a României);
-miercuri, 24 ianuarie 2018 (Ziua Unirii Principatelor Române);
-marţi, 1 mai 2018 (Ziua Internaţională a Muncii);
-vineri, 1 iunie 2018 (Ziua Copilului);
-marţi, 5 iunie 2018 (Rusaliile).
-În plus, unităţile de învăţământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice, organizate în timpul programului de lucru, zilele de:
-5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei;
-5 iunie – Ziua învăţătorului.
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Grădinița „Samariteanul”
La început de an școlar

LUCRĂRI PENTRU CARE
ESTE NECESARĂ AUTORIZAȚIA
DE CONSTRUIRE/DEMOLARE:

BUN VENIT...GRADINITA

Ne aflam in fata unui nou inceput
de an scolar, eveniment plin de emotii pentru toti cei care pasesc treptele
gradinitei:parinti si copii. Debutul fiecarui an scolar reprezinta o bucurie si o provocare pentru fiecare dintre noi in ceea ce
priveste munca si competitia,cunoasterea
si disciplina,speranta si increderea, in ansamblu -educatia.
La inceput de an scolar transmit copiilor cizii intelepte si sa ne bucuram impreuna la
multa putere de munca, alegeri intelepte si sfarsitul anului scolar vazand satisfactia care
reusite pe masura efortului depus, iar parin- va licari in ochii copiilor nostri.
tilor si cadrelor didactice multa rabdare, deDirector ,Toma Florica

Serviciul Public de Asistență Socială
al orașului Sebiș, informează:

- persoanele care au dobândit recent domiciliu pe raza orașului, cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii minori, persoane vârstnice sau persoane
cu handicap, sunt invitate să se prezinte cât mai urgent posibil la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența biroului de autoritate tutelară și asistență socială. Va
mulțumim pentru ințelegere și colaborare.
Primăria Orașului Sebiș

Atenție la procupările de toamnă!

Am intrat în anotimpul toamnei, când toți cetățenii trebuie să ia în considerare câteva
activități de sezon:
-curățenia șanțurilor-decolmatarea- trebuie să fie privită cu seriozitate de către fiecare
locuitor al orașului, pentru prevenirea posibilelor inundații
-atenție la verificarea sobelor și a hornurilor, acțiune ce trebuie făcută de fiecare proprietar de casă( imobil) din oraș, pentru că ne apropiem de sezoul rece și trebuie avut
grijă pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea din neglijența verificării sistemelor de
încălzire pe care le folosește fiecare cetățean.
Primăria Orașului Sebiș
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Extras din Articolul 3 Lege 50/1991:
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de
orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind
proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modiﬁcare,
extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a
construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11 (din Legea 50/1991
n.r.);
b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să ﬁe efectuate la
toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege - monumente, ansambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, identiﬁcate în acelaşi imobil - teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite
protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
c) lucrări de construire, reconstruire, modiﬁcare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de
orice fel, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare,
branşamente şi racorduri la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi
de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze
şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau
subacvatice;
f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3); g) organizarea de tabere de corturi,
căsuţe sau de rulote;
h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de aﬁşaj, ﬁrme
şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice,
anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
i) cimitire - noi şi extinderi.
(2) În vederea simpliﬁcării procedurii de autorizare a executării lucrărilor de construcţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. d),
g) şi h), precum şi pentru instalarea reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv a echipamentelor componente, în măsura în care
pentru acestea nu sunt necesare şi lucrări asupra infrastructurilor
ﬁzice de susţinere, autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Extras din Articolul 8 Legea 50/1991:
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii
de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai
pe baza autorizaţiei de desﬁinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4.
(2) Autorizaţia de desﬁinţare se emite în aceleaşi condiţii ca şi
autorizaţia de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.
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