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Spectacol folcloric
dedicat Zilei Naționale
la Casa de Cultură

În data de 3 decembrie am avut la
Sebiș un spectacol aparte. Un spectacol dedicat Zilei Naționale, zi de mare
rezonanță istorică pentru poporul nostru.
La acest spectacol, pe scenă au urcat
și elevii școlii, care împreună cu an-

Primar
Feieș Gheorghe

samblurile și artiști invitați au creat
un spectacol complet, care a cuprins
cântece de patriotice, corale, dansuri
populare, precum și o serie de melodii
specifice națiunii noastre românești.
Sebișul a sărbătorit cu mare fast ziua
de 1 decembrie!
>>> pag.6

Un gând la final de an!

Ne pregătim de noul an 2018.
Este momentul din an când trebuie să fim mai buni, mai toleranți
și să ne punem în balanță atât realizările, cât și planurile de viitor.
Este o perioadă din an tocmai potrivită pentru a uita de rele și pentru a urma pilda sfântă în care bătrânii înţelepţi ne învaţă că ”Dar
din dar se face rai!”.
La fel de bine, Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos
ne amintește nouă, muritorilor
de rând, că suntem oameni și
am venit pe pământ să învăţăm
să facem fapte bune. Crăciunul
poate să ne aducă tuturor schimbări numai în bine, pentru că
marea sărbătoare ne amintește
că oriunde am fi ne leagă sacrul
legământ al credinţei.
Gândurile mele se îndreaptă
spre toţi cetățenii orașului nostru, cărora le doresc ca aceste
Sfinte Sărbători să-i găsească alături de cei dragi, în fericire și belșug, să-și păstreze spiritul tolerant și dorinţa de a trăi mai bine.
Acest an care se apropie de final a fost un an cu bune și rele,
cu realizări, dar și dezamăgiri,
un an pe parcursul căruia noi,
cei din administrația locală, am
depus toate eforturile pentru găsirea soluțiilor optime de implementare a unor proiecte necesare
pentru dezvoltarea Sebișului. În
acest sens, am drămuit responsabil fiecare resursă financiară a
bugetului local, încercând o prioritizare cât mai eficientă a cheltuielilor destinate investițiilor,

luând în considerare acoperirea unei palete cât mai largi de
activități benefice comunității
noastre locale. De asemenea, am
încercat accesarea unor fonduri
suplimentare pentru investiții,
făcând referire aici la sume
obținute prin fonduri europene, sau de la Consiliul Județean.
S-au depus toate eforturile pentru buna administrare a orașului
în contextul economic al acestui
an, motiv pentru care sperăm
că dumneavoastră, cetățenii,
sunteți mulțumiți de ceea ce am
putut realiza în anul 2017.
A fost un an în care, în calitate
de primar, am avut o colaborare
bună cu aparatul administrativ
al Primăriei și Consiliul Local,
cărora le mulțumesc pentru
susținere.
Îmi doresc ca 2018 să fie un an
în care vom consolida ceea ce
am început, continuând eforturile de modernizare a Sebișului.
În egală măsură îmi doresc să fie
un an plin de începuturi trainice
pentru viitor, un viitor pe care să
îl clădim împreună și tot împreună să ne bucurăm de el.
Vă transmit tuturor un Crăciun fericit, sărbători pline de
optimism, încredere, sănătate și
un An Nou plin de bucurii!

„Caravana tradițiilor” la Sebiș

Colinde, daruri, bunătate - este spiritul
Crăciunului, Marea Sărbătoare a Nașterii
Mântuitorului Iisus Hristos. Sebișul a cunoscut și în acest an aceste sentimente
atât de pure, de speciale ale Crăciunului.
Le-a cunoscut prin organizarea unui fes-

tival al colindului la Casa de Cultură.
Un festival unic, în care pe scenă au urcat reprezentanți de seamă ai folclorului
arădean, care au venit a ne colinda acum,
în preajma Crăciunului. >>> pag.2

Fie ca Sfânta Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului
să aducă în casele dumneavoastră
multă bucurie,
speranță și fericire!
Fie ca lumina sărbătorilor
să vă acopere suﬂetele de bucurie
și să vă călăuzească pașii
spre un an nou mai bun!

Sărbători Fericite
și binecuvântate!
La Mulți Ani!

SĂRBĂTORI FERICITE!
LA MULȚI ANI!

Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Primar Feieș Gheorghe
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>>> pag.1 Am avut parte de o seară

deosebită la Sebiș, o seară în care elevi ai
liceului și corul de copii ai școlii, precum
și artiștii invitați ne-au încântat cu colinde tradiționale și programe folclorice de
neuitat. Totul a fost, putem spune, ca în
amintirile copilăriei, când colindul răsuna
peste tot pe ulițe, când bucuria Crăciunului era adusă din casă în casă de cete de
colindători, care cu șuba pe ei și căciula în
cap, albiți de ninsoarea de afară, aduceau
prin colind bucuria sărbătorii în gospodării.

„Am dorit ca în acest an concertul de
colinde organizat la Casa de Cultură
din Sebiș să aducă în inima tuturor bucuria Nașterii Mântuitorului.
Am dorit ca atmosfera deosebită a
acestei mari sărbători a creștinătății să
învăluie orașul nostru, să aducă pacea
sufletească atât de dorită de fiecare, pace
care poate fi găsită doar prin credință în
Dumnezeu.
Sper din toată inima că acest spectacol
a fost pe placul tuturor, iar programul
artistic s-a ridicat la nivelul dorințelor
celor prezenți.
Prin acest spectacol am încercat să
avem în Sebiș o ultimă manifestare culturală de anvergură pe acest final de an
2017, marcând practic nu doar bucuria
Crăciunului ci și apropierea anului nou.
Doresc să mulțumesc elevilor școlii și
liceului nostru care au urcat pe scenă cu
acest prilej, cu toții arătând încă o dată
că avem un oraș „leagăn de tradiții”,
unde fiecare moment frumos din an este
sărbătorit așa cum se cuvine
În încheiere, doresc să vă asigur că
vom continua această frumoasă tradiție
a concertului de colinde și anul următor,
când sper să avem și mai multe nume sonore care să vină și să vestesacă în Sebiș,
prin cântec de colinde, Nașterea Mântuitorului!”
Primar Feieș Gheoghe
SEBIȘ EXPRES

O bucurie exprimată atât de frumos
prin spectacolul acestui final de an,
Sebișul vibrând în seara zilei de 8 decembrie de bucuria sărbătorilor iernii,
atât de frumos exprimate prin acest
program artistic pregătit anume pentru
a întâmpina cu bucurie Crăciunul.
A fost seara în care „Caravana
Tradițiilor de Iarnă ” a poposit la Sebiș,
spectacolul de colinde astfel pregătit
fiind rodul colaborării dintre primarul
Feieș Gheorghe și Consiliul Județean
Arad.
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Suntem convinși că toți cei care au venit
la festival au plecat având în suflet marea
bucurie de a asculta colindele tradiționale
românești în interpretarea unor artiști de
seamă. Atmosfera a fost una de bucurie, o
bucurie cum doar în pragul Crăciunului
poate fi simțită, toți cei prezenți fiind
încântați de programul ales pentru această
seară de la Sebiș.
Nimic nu este mai frumos ca în această
perioadă din an să auzim și să cântăm
chiar noi frumoasele colinde românești
pe care nu le întâlnim decât în preajma
Sărbătorii Nașterii Mântuitorului.
Am avut astfel plăcerea de a auzi la Sebiș
cele mai frumoase colinde tradiționale
românești, interpretate într-un mod
autentic. Fiecare colindă parcă te-a
pătruns la suflet atunci când ai auzit-o,
te-a făcut să simți cu adevărat spiritul
Crăciunului.
O seară a folclorului și colindului
românesc - așa s-ar putea intitula
minunata seară în care colindul a răsunat
în orașul nostru.
Sperăm că și imaginile de la seara concertului de colinde vă vor încânta privirea și vă vor face să pătrundeți în atmosfera de bucurie a acestei manifetări
culturale atât de dragi nouă, o manifestare cum doar în preajma Crăciunului o
>>> pag.3
putem vedea.
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>>> pag.2 Ca o concluzie, putem spune
că în data de 8 decembrie, cu începere de la
ora 17:00, Sebișul a răsunat de sunetul frumosului colind tradițional românesc, colind
adus cu mare drag de interpreții și ansablurile
arădene chemate la a încânta pe cei prezenți
cu o seară minunată, trăită după datina colindatului de Crăciun. Cu toții au reușit să creeze o atmosferă de mare sărbătoare, având un
repertoriu bogat, fiecare interpretând mai multe
colinde tradiționale, spre bucuria tuturor celor
prezenți, concertul fiind practic un spectacol în
toată regula. A fost o seară deosebită, o seară cu
adevărat românească și plină de har.

În atenția cetățenilor!

Pentru prevenirea unor
evenimente nedorite în perioada sărbătorilor de iarnă
vă informăm asupra câtorva
aspecte legislative care reglementează și sancţionează
regimul de deţinere, comercializare și folosire a articolelor pirotehnice, după cum
urmează :
Pentru a putea deţine, comercializa, transporta și folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia
de a obţine autorizaţia din
partea inspectoratului teritorial de muncă și de la inspectoratul judeţean de poliţie pe
raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.
Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către
alte persoane juridice autori-

zate decât articole pirotehnice
din clasele/categoriile pentru
care au fost autorizate;
b. nu pot comercializa către
populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/
F2-F4. Obiectele pirotehnice
din clasa/categoria 1/F1 pot
fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
c. organizarea de jocuri cu
articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3
și 4/F4 este permisă numai
în condiţiile în care există
acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă judeţean sau, după
caz, al municipiului București și avizul inspectoratului
judeţean de poliţie, respectiv
al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului București,

Colindele în viața și spiritualitatea
credincioșilor români
Începand cu noaptea de 23 spre
24 Decembrie, de la miezul noptii
si pana la revarsatul zorilor ulitele
satelor rasunau de glasul micilor
colindatori. In orase intalnim colindatori odata cu lasarea serii si
pana in miez de noapte. Cu traista
dupa gat, cu batul in mana si caciula pe urechi, colindatorii merg
din casa-n casa si striga la ferestrele luminate.
Sarbatorile crestine ale Nasterii
Domnului, Anului Nou si Bobotezei au in viata credinciosilor o
semnificatie aparte. Ele trezesc
rezonante afective de inalta sensibilitate si de puternica intensitate,
creand o atmosfera de bucurie si
un farmec cu totul specifice in
trairea religioasa. La aceasta contribuie in cea mai mare masura
traditia veche si scumpa a colindelor, care infatiseaza evenimentul de extraordinara importanta al
venirii in lume a Fiului lui Dumnezeu intrupat, intr-un nimb de
deosebita frumusete si duiosie.
Ca parte integranta a folclorului
religios, colindele prezinta o valoare nepretuita prin originea si
mai ales prin vechimea lor.
Ele reprezinta cantecul nostru

pe a cărui rază se execută jocurile respective.
Persoanele fizice
a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa,
folosi sau executa orice altă
operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4, P.2 și T.2 .
b. pot deţine si folosi articole pirotehnice din clasa/
categoria 1/F1 tot timpul
anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.
Folosirea articolelor
pirotehnice
SE INTERZICE
în următoarele situaţii:
a) între orele 24,00 și 6,00,
cu excepţia perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local,
naţional sau internaţional, în
baza aprobării autorităţilor

stramosesc si una din cele mai
vechi forme de manifestare a folclorului religios romanesc. Oricare ar fi parerea specialistilor
in aceasta privinta, un lucru este
sigur si anume ca ele sunt foarte
vechi, formandu-se odata cu poporul roman si cu raspandirea
crestinismului pe meleagurile
noastre. Prezenta in colindele si
plugusoarele noastre a numelui
lui “Bădica Traian” ne aminteste de timpul formarii poporului
roman si de stramosii neamului
nostru. Dupa parerea unora, cele
mai vechi colinde ar fi acelea care
au refrenul “Lerui Doamne” sau
“Alilerui Doamne”, care ar fi forma arhaica, pe cat se pare, a cuvantului bisericesc “Aliluia”.
Colindele, „aceste minunate creatii populare”, s-au pastrat din generatie in generatie si au rasunat
in fiecare an, fara intrerupere, in
casele crestinilor, in noaptea sfanta a Nasterii Domnului, sub luceafarul de argint al pacii, in seara
de Anul Nou si la alte sarbatori,
indatinandu-se, raspandindu-se
si fiind nelipsite din manifestarile
religioase ale credinciosilor nostri.

locale;
b) la o distanţă mai mică de
50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri și
la mai puţin de 100 m faţă de
cele cu peste 4 niveluri;
c) la o distanţă mai mică de
500 m de instalaţiile electrice
de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare
a combustibililor lichizi sau
solizi, de instalaţiile de gaze;
d) la o distanţă mai mică
decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și
petrochimice ori pentru alte
obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
e) în locurile în care există
riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau
căderi de pietre;
f) pe drumurile publice
deschise circulaţiei rutiere,

pe aleile pietonale și în spaţii deschise cu aglomerări de
persoane;
g) la o distanţă mai mică de
500 m de păduri.
A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995
republicată și cu modificările
ulterioare
Constituie infracţiune și se
pedepsește cu închisoare
de la 3 luni la un an
sau cu amendă:
a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate
fără drept;
b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile
1 și PI către persoane care nu
au împlinit vârsta de 18 ani;
c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate
de către pirotehnicieni.
Primăria Sebiș
SEBIȘ EXPRES
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Concert de colinde
la Biserica Ortodoxă
de pe Satu Nou
Un eveniment mininat a fost organizat la Biserica Ortodoxă de pe Satu
Nou, biserică ce prin numirea ca preot a
părintelui Rus Cătălin putem spune că a
început să aibă o viață religioasă intensă,
comunitatea ortodoxă de aici având
acum lângă ea un preot implicat total în
activitățile bisericești.
Dovadă a acestui fapt este și recentul
concert de colinde organizat la biserică
în data de 17 decembrie, după liturghie,
când toți cei prezenți la biserică au putut
asculta un colaj de colinde românești în
interpretarea corului condus de maestrul,
preotul, Belean Nicolae. Toată biserica

a răsunat de colinde, fiind o atmosferă
demnă de apropierea Crăciunului!
Încheiem scurta noastră prezentare
felicitând preotul Rus Cătălin pentru
această inițiativă apreciată de întreaga comunitate, căci prin acest concert putem
spune că a adus colindele pentru vestirea
Nașterii Mântuitorului în cel mai frumos
mod autentic românesc. Frumos!

Nașterea Mântuitorului,
marea sărbătoare a creștinătății

strămoșilor noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptății
pentru lumea păcătoasă; este ziua
când s-a ivit ziua mântuirii noastre;
când s-a proclamat mântuirea lumii
acesteia pierdute; când s-a născut
Mântuitorul lumii: Iisus Hristos.
Era iarnă când Sfântul Iosif cu Prea
Curata Fecioară Maria au trebuit să
călătorească la Betleem deoarece
împăratul August a dat poruncă să se
facă recensământul populației, să se
Niciodată omenirea n-a avut o zi înscrie fiecare acolo de unde își are
de bucurie atât de mare ca cea adusă originea.
Sfântul Iosif și Prea Curata Fecioară
de ziua când se împlinește ceea ce
Maria au fost de origine din BetleeArhanghelul Gavril a vestit Mariei mul Iudeii, de aceea ei au trebuit să
din Nazaretul Galileii că va naște călătorească acolo pentru recensăfiu! În această zi se bucură toți fii mânt. Iosif a pornit deci cu Maria

din Nazaret spre Betleem. Peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după
o călătorie lungă au sosit la Betleem,
dar aici n-au găsit găzduire, căci toate
locurile erau ocupate de lumea venită din diferite părți pentru recensământ. Au trebuit să se retragă peste
noapte, la capătul orașului, într-un
grajd. În acel grajd și în acea noapte a
născut Fecioara Maria pe Unul Născut Fiu al său. Acolo a fost culcat în
iesle Pruncul Iisus, despre care profetul Isaia a profețit: “prunc s-a născut
nouă și se cheamă numele lui Înger
de mare sfat… Dumnezeu Tare” (Is
9,6). Au venit păstorii și magii de
la răsărit și împreună s-au închinat
pruncului dumnezeiesc. Pruncul
acesta născut astăzi în lume este deci
Fiul lui Dumnezeu, care are să ne
mântuiască pe noi din blestemul păcatului strămoșesc.
Iubiți credincioși, Cei care nu cred
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că pruncul născut astăzi este Fiul lui
Dumnezeu, să întrebe pe îngerii
care acum, cu cântări de mărire a lăudat pe Dumnezeu zicând: “Mărire
întru cele de sus lui Dumnezeu și pe
pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și ei vor răspunde, că
acest Prunc este Fiul, Unul născut a
lui Dumnezeu. Să întrebe pe păstorii pe care îngerii i-au chemat la iesle:
ce ați văzut și cine este Pruncul acesta culcat în iesle? Și ei vor răspunde:
“Am văzut pe noul născutul/Prunc
Iisus din cer venitul/ Fiu Dumnezeiesc”, acesta este Mântuitorul lumii
cel de mult așteptat. Să-i întrebe pe
cei trei crai care au venit din răsăritul îndepărtatsă se închine acestui
Prunc nou născut, al cui Fiu este? Și
ei vor răspunde: Este Fiul lui Dumnezeu, care a făcut cerul și pământul
și toate câte sunt în lume și noi am
>>> pag.5
văzut steaua lui.
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Administrația locală
încheie anul 2017 în forță!
Am văzut cum lună de lună în acest an
s-au derulat lucrări de modernizare a
orașului, fără a exista timpi morți, ceea
ce ne arată că avem o administrație locală
care utilizează cu eficiență maximă fiecare zi de lucru pentru implementarea unor
proiecte necesare dezvoltării Sebișului și
a localităților aferente.
Vedem acest lucru inclusiv prin lucrările care s-au executat până în prezent, iar

la unele se lucrează încă și pe finalul acestui an 2017.
Au fost multe șantiere deschise în oraș,
în unele locuri se fac ultimele finisaje,
iar în alte locuri se trage tare pentru a
fructifica cu folos fiecare zi cu vreme
bună!
Nu s-a precupețit nici un efort, nu s-a
pierdut nici o oportunitate pentru a derula lucrări de modernizare a Sebișului.

Încă un proiect câștigat:
3.600.000 LEI
Pentru învățământul
orașului Sebiș!

Muzeul orașului, în renovare totală

S-a trecut la renovarea totală a clădirii ce
găzduiește muzeul orașului Sebiș. Clădirea istorică, cu valoare de monument pentru orașul nostru, a intrat luna trecută în
reabilitare.
S-a schimbat complet acoperișul, iar
acum s-a trecut la renovarea exterioară și
interioară a clădirii, lucrările urmând a fi

finalizate anul următor.
„După finalizarea procesului de renovare a acestei clădiri de patrimoniu
a orașului, vom avea la Sebiș condiții
deosebite pentru găzduirea muzeului Primarul Feieș câștigă un nou
orașului, sanctuar de istorie a existenței proiect pentru Sebiș: 3.600.000
și evoluției orașului Sebiș”- ne-a declarat LEI pentru construcția și amenajarea unei clădiri pe 3 niprimarul Feieș Gheorghe.
vele la liceu, respectiv ateliere
școală pentru elevi, precum și
pentru construcția unei noi
grădinițe în oraș. Este un proiect finanțat prin Ministerul
Dezvoltării, pentru semnarea
căruia primarul nostru s-a deplasat la București în data de
18 decembrie.
Din nou se dovedește că
Sebișul are primar! Fapt știut

Nașterea Mântuitorului- marea
sărbătoare a creștinătății
>>> pag.4 Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui este Pruncul acesta?
Și el va răspunde, că al Tatălui ceresc.
“Îngerul Domnului i s-a arătat în vis
lui Iosif și îi zise: Iosife, fiul lui David,
nu-ți fie teamă să o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea vine de la Spiritul Sfântul”
(Mt1,20). Să întrebe pe însăși Maica
Fecioara, cine este Pruncul acesta
frumos și drăgălaș? și ea va răspunde:
Acesta este fiul meu “care pentru noi
oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat
de la Spiritul Sfântși din Maria Fecioară și s-a făcut om” (Cf. Simbolul
Credinței). Să-i întrebe pe Apostoli,
care trei ani au petrecut cu Hristos:
Cine este Iisus Hristos? și ei împreună cu Sfântul Petru vor răspunde: “Tu
ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui
viu” (Mt, 16,16).
Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine
este Iisus Hristos? La Botezul Domnului s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui care spune: “Acesta este Fiul meu
cel iubit, întru care bine am voit” (Mt
3,17).Ce spune Iisus Hristos despre
sine? Când Hristos a fost judecat la
moarte a fost întrebat: “Ești tu Hristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a
zis: Eu sunt și veți vedea pe Fiul Omu-

lui șezând de-a dreapta celui Atotputernic și venind pe norii cerului” (Mt
14,61-62). Cerul și pământul, evanghelia și istoria, uanim mărturisesc,
căci Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat, Unul născut, iar nu creat.
Cu umilință și smerenie să ne rugăm
lui Iisus Hristos să ne dea credință și
tărie să putem mărturisii adevărul că
Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu,
este Mântuitorul lumii. Toți cei care
am devenit creștini prin Sacramentul Sfântului Botez, avem datoria de a
vesti “vestea cea bună”, Evanghelia lui
Hristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc, “Căci atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, încât
pe Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine
crede în El, să nu piară, ci să aibă viața
de veci” (In 3,16). Să nu uităm, așadar
că avem datoria de a vesti Evanghelia
carității prin faptele noastre de iubire
față de aproapele, față de cei care se
găsesc în suferință, care se identifică
cu Hristos.
Vă dorim tuturor Crăciun Fericit,
cu sănătate și bucurii, iar Anul Nou
să vă aducă belșug de Haruri de la
Pruncul Iisus.
Sărbători fericite,
An Nou fericit!

de noi toți și dovedit prin realizările din Sebiș.
„Am luptat trei ani de zile
pentru acest proiect, pentru a
asigura condiții deosebite de
învățământ în oraș, astfel de
ateliere școală nemaiexistând
în județ. Va fi o clădire pe trei
nivele, dotată corespunzător.
Totodată, prin această finanțare vom construi și o nouă
grădiniță în Sebiș”-a precizat
primarul Feieș Gheorghe

Atmosfera Crăciunului a cuprins orașul!

Apropierea sărbătorilor se face
simțită din plin în Sebiș, în acest sens
fiind realizate și lucrările de amenajare
pentru primirea cu bucurie a sărbătorilor, pentru intrarea în atmosfera specifică Crăciunului.
S-a trecut la pavoazarea orașului prin
montarea beculețelor de sărbătoare, a
figurinelor de Crăciun, respectiv prin
pregătirea pentru întâmpinarea Cră-

ciunului!
Bradul de Crăciun a fost amplasat și
decorat, iar luminile multicolore ale
beculețelor specifice sărbătorilor iernii dau deja o notă aparte centrului
Sebișului. Atmosfera de sărbătoare a
Crăciunului a pus stăpânire pe oraș!
O atmosferă a bucuriei, cum doar în
această perioadă a anului o întâlnim!
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>>> pag.1 Duminică 3 de- mare rezonanță artistică.
cembrie, cu începere de la ora 18:00,
la Casa de Cultură a orașului a avut
loc un amplu spectacol folcloric
care a adus în oraș reprezentanți
de seamă ai folclorului, care au
susținut un adevărat recital pentru toți cei care au dorit să asiste
la această manifestare culturală de
anvergură.
Pe scenă a urcat o pleiadă de
interprați consacrați și ansambluri
folclorice venite anume la Sebiș a,
pentru a susține un spectacol de

SEBIȘ EXPRES

Totul, la inițiativa primarului Feieș Gheorghe, care a dorit
astfel să avem în oraș un festival dedicat folclorului românesc
prin care să trăim românește, să
simțim românește, să nu ne uităm
tradițiile și obiceiurile.
Putem spune că prin acest spectacol folcloric,

La Sebiș
s-a simțit și s-a trăit
românește!

Spectacol folcloric
dedicat Zilei Naționale
la Casa de Cultură

pag. 6

pag. 7

SEBIȘ EXPRES

Spre Informare

A sosit
vremea colindelor
Sara Crăciunului nost
Mare bucurie-a fost
Şi-a fost bucurie-n lume
De-i aşa mare minune.
Iosif cu Sfânta Marie
Au mers în călătorie
Şi-ajungând într-un oraş
Au cerut puţin locaş.
Că s-o leşe să se culce
Noaptea-n stradă să n-o-apuce
Dar oamenii din cetate
I-au răspuns cu răutate.
Du-te, du-te şi ne lasă
Că n-ai loc la noi în casă.
Atunci Preasfântă Fecioara
Ieşi din oraş afară.

Năcăjită şi-ntristata
A intrat într-o poiată.
În poiată cum intra
Pat de fan îşi pregătea,
Pe Iisus Domnul năştea.
Copilul de frig plângea
Maica Sfânta-aşa-I grăia,
Maica Sfânta-aşa-I grăia:
Taci Fiule, taci cu mine
Că Tu suferi ca şi mine
Căci în lume ai venit
Şi ai tăi nu Te-au primit.
Şi de-acum până-n vecie
Mila Domnului să fie, (bis)

Cu colindul la Primărie

Anotimpul rece aduce cu sine, pe
lângă schimbări climatice, o serie
de situaţii care presupun și necesitatea asigurării unor măsuri de reducere și înlăturare a riscurilor de
incendiu.
Aceste simple măsuri trebuie
întreprinse după cum urmează:
•Verificaţi sobele, centralele termice și coșurile de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi, pentru a
preveni eventualele incidente cauzate de defecţiuni tehnice și evitarea inhalării de fum și gaze toxice;
•Utilizaţi mijloacele de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii
pentru încălzirea locuinţelor;
•Nu suprasolicitaţi sobele, mijloacele de încălzire și instalaţia electrică din locuinţa dumneavoastră sau
de la locul de muncă;
•Economisiţi combustibilul pentru încălzit, dacă este necesar,
menţinănd temperatura mai redusă decît în mod normal; închideţi
temporar alimentarea cu căldură în
anumite camere din locuinţa dumneavoastră;

•Amplasaţi mijloacele de încălzire
departe de materialele combustibile;
•Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotuarelor pietonale;
•Protejaţi de ger persoanele în vîrstă, copii, femeile gravide și pe cei
cu probleme de sănătate din anturajul dumneavoastră;
•Atenţionaţi autorităţile locale cu
privire la persoanele fără adăpost
pe care le întîlniţi sau despre care
aveţi cunoștinţă:
•Evitaţi pornirea la drum pe timp
de viscol și ninsoare puternică;
dacă totuși deplasarea este necesară, informaţi-vă dacă pe traseul ales
nu sunt drumuri blocate;
•Asiguraţi-vă că sistemul de încălzire al autoturismului dumneavoastră funcţionează eficient;
•Echipaţi-vă corespunzător autovehiculul pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece, lanţuri antiderapante,
lopată, săculeţ cu nisip);
•În cazul producerii unei situaţii
de urgenţă apelaţi la serviciul de
urgenţă 112
Primăria Sebiș

Biroul taxe și impozite
vă atrage atenția

Colinde, daruri, bunătate - este spiritul Crăciunului, Marea Sărbătoare a
Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.
Am văzut și în acest an aceste sentimente atât de pure, de speciale ale
Crăciunului, când, după tradiția împământenită în oraș, la Primărie au
venit a colinda cetele de colindători ai
grădiniței și școlii.
O acțiune frumoasă, în spiritul sărbătorii Crăciunului, o acțiune care a adus
bucuria Crăciunului, căci nimic nu este
mai frumos decât să auzim colindele
tradiționale românești cântate de elevii
și să vedem că datina de a colinda se

transmite și tinerei generații.
Copiii au fost primiți de primarul
Feieș Gheorghe, care după datina străbună, i-a omenit cum se cuvine, oferindul în dar dulciuri, astfel încât colindul
celor mici a fost bine primt.

Atragem atenția că la
nivelul orașului, gradul
de colectare al impozitelor și taxelor locale este destul de mic.
Acest fapt denotă că o
parte dintre cetățeni
nu și-au achitat taxele și impozitele locale.
Acestor restanțieri le
aducem la cunoștință
faptul că trebuie să-și
achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă
în acest sens. Curtea
de conturi, la toate
controalele pe care le
efectuează, somează
primăriile să pună în
aplicare procedurile de
executare silită pentru
recuperarea restanțelor
la taxele și impozitele

locale.
Vă mai aducem la
cunoștință încă un
aspect, respectiv faptul că sumele pe care
orașul le primește de
la Direcția Finanțelor
Publice sub formă de
sume defalcate sunt
direct proporționale
cu gradul de colectare
a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă acest lucru? Cu cât
gradul de colectare a
taxelor și impozitelor
locale este mai mare,
cu atât orașul primește
bani mai mulți de la
Ministerul Finanțelor,
bani care pot fi folosiți
la investiții în Sebiș.
Dacă cetățenii nu achită la timp taxele și im-

pozitele locale, atunci și
sumele de bani primite
de Sebiș sunt mai mici,
adică există mai puțini
bani pentru a se face
lucrări de modernizare.
V-am prezentat toate acestea pentru a
înțelege faptul că toți
cei care aveți restanțe
la plata taxelor și impozitelor locale, trebuie să veniți și să achitați
sumele datorate.
Recomandăm
celor care au debite să
vină și să-și plătească
obligațiile fiscale, mai
ales că asupra sumelor datorate se percep,
conform legislației în
vigoare, penalități de
întârziere.
Primăria Sebiș

În această lună îi sărbătorim
și pe cei cu numele de Ștefan - 27 decembrie
Urăm tuturor celor care pe
data de 27 își sărbătoresc ziua de
nume - Sf. Ștefan - multă bucurie,
sănătate și un călduros La Mulți
Ani! Să aveți parte de o zi fericită
alături de cei dragi și familie!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
SEBIȘ EXPRES
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Crăciunul văduvelor - un eveniment devenit tradiție
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În această lună, sâmbătă 6 decembrie, in
sala restaurantului hotelului din Sebis a
avut loc “Crăciunul vaduvelor”, eveniment
special, organizat prin implicarea pastorului Cristian Toader împreună cu Primăria
din Sebiș, la care au participat in jur de 100
de persoane, văduve si văduvi din oras,
precum si invitați de la bisericile baptistă,
penticostală, ortodoxă si reformată, dar și
oficialitățile orașului.
A fost un evenimnet de socializare, în care
s-au spus rugaciuni, s-au ascultat colinde,
s-au recitat poezii, totul fiind ca o întâlnire
de suflet.
Bineînțeles că doamna Rodica Vekaș,
presedintele Filialei Pensionarilor din Sebiș
a fost argintul viu al acstui eveniment, de la
care vă și prezentăm câteva imagini pentru
amintirile viitoare.

Primăria Sebiș vă aduce la cunoștință
Referitor la acordarea ajutoarelor
pentru încălzirea locuinţei cu LEMNE

Fiecare familie îndreptăţită conform
normativelor legale poate depune cererea și declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne , formular care va fi primit de la primărie
-cererea și declaraţia pe propria răspundere vor fi completate cu datele
solicitate de formular și va cuprinde
și declaraţia privind bunurile cuprin-

se în anexa din oug.70/2011, anexa afișată la sediul primăriei, iar la
aceasta vor fi atașate și acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei ( respectiv –
adeverinţe de salariu din care rezultă
venitul net realizat în luna anterioară
(octombrie); - cupon de pensie pentru pensionari; - taloane de alocaţie
de stat pentru copii; - taloane indem-

nizaţie șomaj pentru șomeri; - taloane indemnizaţie creștere copil în cazul persoanelor aflate în concediu
pentru creșterea copilului până la 2
ani)
-se vor prezenta la completarea cererii buletinele de identitate ale tuturor membrilor familiei, certificate
de căsătorie și certificatele de naștere pentru copiii care nu au buletin și
deasemenea copii xerox după toate
aceste acte de identitate pentru a rămâne la dosar
-persoanele care nu realizează nici
un venit trebuie să prezinte dovadă
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de la administraţia Finanţelor Publice din care rezultă că nu realizează
venituri impozabile
- adeverinţă de la registrul agricol
-certificat fiscal de la compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei
-in cazul detinatorilor de autoturisme – copie civ
-toate acestea împreună cu 1 dosar plic pot fi depuse la Primărie în
vederea stabilirii cuantumului ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu
lemne
Primăria Orașului Sebiș

