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Luna martie este o 
lună a sărbătorii, peri-
oada din an când natu-
ra se trezește la viaţă. 

Este luna primăverii, 
luna mărțișorului, dar 
și luna în care toate 
doamnele și domni-
șoarele trebuie apreci-
ate, trebuie sărbătorite. 

Ziua de 1 martie este 
ziua începerii primăverii, 
serbând deschiderea ghi-

oceilor, cum altfel decât 
prin mărțișoarele oferite 
persoanelor dragi. Este 
o zi a bucuriei depline, 
o zi a mărțișorului.

Ziua de 8 Martie este să-
bătoarea tuturor doam-
nelor și domnișoarelor, 
o zi specială, în care nu 
trebuie să uităm să ne 
preţuim ce avem mai 
scump pe lume – mama, 
prietena, soţia, bunica 
sau � ica. 

Doresc să urez pe aceas-
tă cale tuturor doam-
nelor și domnișoarelor, 
ca luna bucuriei, ves-
titoarea primăverii și 
dătătoarea de speranţă 
și lumină, să vă aducă 
împlinirea celor mai 
frumoase dorințe, să vă 
dea putere, sănătate, în-
credere.

 Să aveţi parte de o pri-
măvară plină de iubire. 
Să nu uităm că iubirea 
este cea care ne înno-
bilează și deopotrivă 
ne face viaţa mai fru-
moasă! Ce reprezintă 
femeia în viaţa tuturor? 
Mame care ne-au dat 
viaţă și care au făcut 
tot ce au putut pentru 
noi, soţii care au fost tot 
timpul alături de noi, și 
la bine, dar mai ales la 
greu, prietene care prin 
prezenţa lor luminează 
inimile celor ce le stau 
aproape, sau � ice a că-
ror zâmbet aduce ferici-
re în su� etul părintelui. 

Primar 
Feieș Gheorghe

O lună  Martie a bucuriei și fericirii!

Primăvara înseamnă viață, speranță, lumină și culoare. 
Stimate doamne și domnișoare, vă dorim să aveți parte de o primăvară  
de  împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi , care să vă lu-

mineze inimile și să vă umple sufl etul de fericire și căldură . 
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar,Consiliul Local

Recomandăm cetățenilor să-și plătească 
taxele și impozitele locale pentru anul 
2017, până în data de 31 martie. Dacă vor 
face aceste plăți până la data menționată 
mai sus vor benefi cia de o reducere cu 
10% a valorilor impozitelor pe clădiri și 
terenuri.

Primăria Sebiș

M a r e 
a t e n ț i e !

Primar 
Feieș Gheorghe

Drumurile din Sălăjeni și Donceni, 
pregătite pentru asfaltare

Anul 2017 a început în forță pentru 
administrația loală a orașului. Exact 
așa cum ne-a obișniut primarul Feieș 
în fi ecare an din mandatele sale: noi 
și noi proiecte de modernizare pentru 
oraș!

Acum a venit rândul asfaltării dru-
murilor din Sălăjeni și Donceni, 
lucrările fi ind în momentul de față 
în plină desfășurare. S-a trecut la 
pregătirea străzilor pentru asfaltare, 
fi ind executate lucrări de amenajare 

și consolidare a fundamentului dru-
murilor, prin lucrări de pietruire și 
cilindrare, urmând ca etapa a doua să 
înceapă cu asfaltarea propriu zisă.

„An de an am pus în practică as-
faltarea unor străzi din oraș. Locali-
tatea Prunișor am asfaltat-o acum 
mulți ani, iar acum, în baza proiect-
ului depus prin programul național 
PNDL am demarat lucrările de asfal-
tare drumuri și la Sălăjeni și Donce-
ni. Prin aceste lucrări, mai facem un 
pas important pentru modernizarea 
infrastructurii rutiere a Sebișului, 
scopul fi nal fi ind acela de asfal-
tare totală a străzilor din Sebiș (cu 
cartierul Prăjești) și din localitățile 
aparținătoare.”- ne-a declarat prima-
rul Feieș.
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Acest post, fi ind cel mai lung si 
cel mai aspru din posturile de durata 
intalnite in Biserica Ortodoxa, este 
cunoscut si sub denumirea de Postul 
Mare. Tinand seama ca el aminteste 
si de postul celor 40 de zile tinute de 
Hristos inainte de inceperea activi-
tatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2), 
a primit si numele de Paresimi. In 
vechime, Postul Sfi ntelor Pasti avea 
menirea de a-i pregati pe cei ce ur-
mau sa primeasca botezul in noap-
tea Invierii.

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

La sfarsitul secolului al III lea, 
Postul Sfi ntelor Pasti a fost impar-
tit in postul prepascal (Postul Pa-
resimilor) care tinea pana la Dumi-
nica Floriilor, cu o durata variabila 
si Postul Pastilor (postul pascal), 
care tinea o saptamana, adica din 
Duminica Floriilor pana la cea a 
Invierii Domnului. Dupa Sinodul I 
ecumenic de la Niceea din anul 325, 
Biserica de Rasarit a adoptat ca du-
rata acestui post sa fi e de sapte sap-
tamani, durata prezenta si astazi.

Postul Paştilor este nu numai cel mai 
lung şi mai important, ci şi cel mai asp-
ru dintre cele patru posturi de durată 
ale Bisericii Ortodoxe

În sec. IV, de ex., canonul 50 al Sinod-
ului din Laodiceea, osândind obiceiul 
unora de a întrerupe ajunarea în Joia 
dinaintea Paştilor, dispune să se ţină 
post aspru (mâncare uscată) în toată 
Patruzecimea.

Cam în aceeaşi vreme, Constituţiile 
Apostolice (cartea V, cap. 18) 
recomandă să se postească, în 
săptămâna ultimă, astfel: «În zilele 
Paştilor postiţi începând din ziua a 
doua (luni) până vineri şi sâmbătă 
şase zile, întrebuinţând numai pâine 
şi sare şi legume şi bând apă, iar de 
vin şi de carne abţineţi-vă în aceste 
zile, căci sunt zile de întristare, nu 
de sărbătoare; iar vineri şi sâmbătă 
să postiţi, cei cărora le stă în putinţă, 
negustând nimic până la cântatul 
cocoşului din noapte. 

Iar de nu poate cineva să ajuneze 
în şir aceste două zile, să păzească 
cel puţin sâmbăta, căci zice unde-
va Domnul, vorbind despre Sine: 
Când se va lua de la ei Mirele vor 
posti în zilele acelea». În sec. VII, 
canonul 56 al Sinodului trulan (692) 
interzice, sub pedeapsa caterisirii 
şi excomunicării, consumarea hra-
nei provenite de la animale (carne, 
ouă, brânză), în timpul Păresimilor, 
osândind astfel direct obiceiul ar-
menilor şi al apusenilor de a mânca 
lapte, ouă şi brânză în sâmbetele şi 
duminicile acestui post. 

La începutul secolului IX, Can. 48 
al Sfântului Nichifor Mărturisitorul, 
patriarhul Constantinopolului şi 
Regulile Sfântului Teodor Studitul 
ne lasă să înţelegem că monahii, 
în tot postul Paştilor, nu mâncau 
decât o singură dată pe zi (seara), 
îngăduindu-se numai celor ce lu-
crau (� zic) să guste puţină pâine şi 
la Ceasul IX din zi.

n vechime postul Păresimilor era 
mult mai aspru decât cum se ţine 
azi. Toate zilele erau de ajunare, 

adică abţinere completă de la orice 
mâncare şi băutură până la. Ceasul 
IX din zi (spre seară), afară de sâm-
bete şi duminici, care erau exceptate 
de la ajunare.

Conform tradiţiei stabilite cu 
timpul în Biserică, în cursul Pos-
tului Mare se posteşte astfel: în 
primele două zile (luni şi marţi din 
săptămâna primă) se recomandă, 
pentru cei ce pot să ţină, post com-
plet sau (pentru cei mai slabi) aju-
nare până spre seară, când se poate 
mânca puţină pâine şi bea apă; la 
fel în primele trei zile (luni, marţi şi 
miercuri) şi ultimele două zile (vi-
nerea şi sâmbăta) din Săptămâna 
Patimilor. Miercuri se ajunează 
până seara (odinioară până după 
săvârşirea Liturghiei Darurilor mai 
înainte s� nţite), când se mănâncă 
pâine şi legume � erte fără unt-
delemn. În tot restul postului, în 
primele cinci zile din săptămână 
(luni-vineri inclusiv) se mănâncă 
uscat o singură dată pe zi (seara), 
iar sâmbăta şi duminica de două ori 
pe zi, legume � erte cu untdelemn 
şi puţin vin. Se dezleagă de aseme-
nea la vin şi untdelemn (în orice zi a 

săptămânii ar cădea), la următoarele 
sărbători fără ţinere (însemnate în 
calendar cu cruce neagră): A� area 
capului Sfântului Ioan Botezătorul, 
S� nţii 40 de mucenici, Joia Canon-
ului celui mare, înainte-serbarea 
şi după-serbarea Buneivestiri, pre-
cum şi în ziua Sfântului Gheorghe, 
iar după unii şi în Joia Patimilor. 
La praznicul Buneivestiri şi în Du-
minica Floriilor se dezleagă şi la 
peşte (când însă Bunavestire cade 
în primele patru zile din Săptămâna 
Patimilor, se dezleagă numai la unt-
delemn şi vin, iar când cade în vine-
rea sau sâmbăta acestei săptămâni, 
se dezleagă numai la vin).

Din cele mai vechi timpuri, pos-
tul Păresimilor a fost ţinut cu multă 
rigurozitate (de altfel, până astăzi, 
postul acesta este încă cel mai mult 
respectat în creştinătatea ortodoxă). 
Precum am văzut, Canonul 69 apos-
tolic osândea cu caterisirea pe slu-
jitorii Bisericii şi cu excomunicarea 
(afurisirea) pe credincioşii laici care 
n-ar �  respectat postul de miercuri 
şi de vineri şi pe cel al Păresimilor, 
neadmiţând excepţii decât în cazuri 
de boală.

Suntem în postul 
marii sărbători pascale

La Biserica Ortodoxă din Sălăjeni
Deoarece ne apropiem de Sfânta Sărbătoare a Învierii Mântuitorului, ne-

am gândit de a pune în paginile ziarului local trăirile credincioșilor bisericii 
ortodoxe din Sălăjeni, o biserică cu o comunitate care trăiește cu credință în 
Dumnezeu, o comunitate pe care o respectăm și ne bucurăm că acum, în Postul 
Mare, am putut �  prezenți la biserică, pentru a lăsa o dâră de istorie despre viața 
bisericească din Sălăjeni a anului 2017.
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Informații utile Actele necesare obținerii ajutoarelor sociale
PRESTAŢIA SOCIALĂ - DENUMIRE VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE ACTE NECESARE TERMEN DE DEPUNERE

ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII NU ARE BAREM DE VENIT  cerere tip, copie acte identitate părinţi,copie certi� cat de naştere copil, copie livret de familie, 
copi e certi� cat căsătorie părinţi , dosar

1-25 ale lunii 

ALOCAŢIE DE SUSŢINERE A FAMILIEI MAXIM 530 LEI – MEMBRU DE FAMILIE cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

VENIT MINIM GARANTAT FĂRĂ VENITURI cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă venit de la ANAF, copie talon pensie, copie talon 
indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip (anexa2) completată de angajator, declaraţia celuilat părinte, copie 
după cererea depusă la angajator şi ştampilată de acesta , privind intrarea în concediul pentru 
creşterea copilului , coipe a deciziei de suspendare a contractului muncă , copie acte identitate 
părinţi , copie certi� cat de căsătorie părinţi, certi� cat de naştere a copilului pentru care se 
solicită drepturile , copie certi� cate de naştere a celorlaţi copii, copie livret de familie , stagiu 
de cotizare eliberat de către Casa de Pensii pentru ambii părinţi , copie ultimul concediu medi-
cal sau adeverinţă , adeverinte de venit de la ANAF pe ultimii doi ani , dosar plic 

1-25 ale lunii

STIMULENTUL DE INSERŢIE NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip angajator (anexa 2), copie acte de identitate părinţi , copie certi� cate 
naştere copii, copie livret de familie , stagiu de cotizare eliberat de Casa de Pensii pentru ambii 
părinţi , adeverinţă dereluare a activităţii de la angajator , dosar 

1-25 ale lunii 

LIVRET DE FAMILIE NU ESTE NECESAR cerere tip , copie certi� cate de naştere părinţi , copie certi� cate de naştere copii, copie carte de 
identitate părinţi 

1-25 ale lunii 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ MAXIM 284 lei – membru de familie cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certi� cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certi� cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii 

Serviciul de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei , vă oferă informaţii 
referitoare la prestaţiile sociale ofe-
rite persoanelor singure şi familiilor 
vulnerabile din punct de vedere soci-
al şi fi nanciar .

Prestaţiile sociale sunt o formă de 
sprijin fi nanciar , care răspunde unei 
game largi de nevoi sociale şi aco-
peră atât drepturi universale (aloca-
ţie de stat pentru copii , indemnizaţie 
de creştere a copilului până la vârsta 
de 2 ani sau 3 ani , în cazul copilu-
lui încadrat într-un grad de handicap, 
stimulent de inserţie ), precum şi pre-
staţii care se adresează doar persoa-
nelor sau familiilor afl ate într-o situ-
aţie de difi cultate , vulnerabilitate sau 
dependenţă ( venitul minim garantat 
, alocaţia de susţinere a familiei , ti-
chetele sociale pentru gradiniţă ) .

1. Benefi ciază de VENIT MI-
NIM GARANTAT , conform Legii 
nr.416/2001, cu modifi cările şi com-
pletările ulterioare, familiile şi per-
soanele singure care au domiciliul 
sau reşedinţa în România. Persoane-
le care solicită ajutor social trebuie 
să depună la Primăria de pe raza lo-

calităţii unde au domiciliul ,un dosar 
care trebuie să conţină copii xerox 
ale documentelor de stare civilă (bu-
letin de identitate sau carte de identi-
tate, certifi cat de naştere, certifi cat de 
căsătorie, sentinţă de divorţ, adeve-
rinţă de venit de la Administaţia Fi-
nanciară, adeverinţă de la Agenţia de 
ocupare aforţei de muncă pentru per-
soanele apte de muncă, adeverinţă de 
la locul de muncă pentrupersoanele 
angajate ) .

Nivelul lunar al venitului minim 
garantat se raportează la indicatorul 
social de referinţă şi se calculează în 
funcţie de numărul de membrii ai fa-
miliei precum şi de venitul net lunar.
Venitul net lunar cuprinde toate ve-
niturile pe care le realizează membrii 
familiei , persoanele care se gospo-
dăresc împreună sau persoana singu-
ră, în bani sau natură , inclusiv cele 
care provin din drepturi de asigurări 
sociale de stat , asigurări de şomaj , 
indemnizaţii. Nu se iau în calcul la 
stabilirea venitului net alocaţia de 
stat pentru copii, alocaţia de susţine-
re a familiei, bugetul complementar 
pentru persoanele încadrat în grad de 
handicap, bursele sociale .

Persoanele benefi ciare de ajutor 
social care sunt apte de muncă, pre-
stează acţiuni şi lucrări de interes 
local la solicitarea Primarului locali-
tăţii. Prin persoana aptă de muncă se 

înţelege persoana care îndeplineşte 
următoarele condiţii : au vârsta cu-
prinsă între 16 ani şi vîrsta standard 
de pensionare , nu urmează o formă 
de învăţământ cursuri de zi, are sta-
rea de sănătate şi capacitatea fi zică şi 
psihică corespunzătoare, nu asigură 
creşterea şi îngrijirea unuia sau mai 
multor copii în vârstă de până la 7 
ani.

2. O altă prestaţie socială este 
ALOCAŢIA DE SUSŢINERE A 
FAMILIEI , care are ca şi scop 
completarea veniturilor familiilor în 
vederea asigurării unor condiţii mai 
bune pentru creşterea , îngrijirea şi 
educarea minorilor , precum şi sti-
mularea frecventării de către copii a 
cursurilor unei forme de învăţământ  
Cuantumul alocaţiei de susţinere a 
familiei se calculează în funcţie de-
tipul familiei , in funcţie de numărul 
de copii din familie şi de venitul net 
per membru de familie. Venitul net 
pe membru de familie este de ma-
xim 530 lei , iar actele necesare care 
trebuie să fi e conţinute în dosar sunt 
cele menţionate la venitul minim ga-
rantat. Dosarele se depun la sediul 
Primăriei . 

3. TICHETELE SOCIALE PEN-
TRU GRĂDINIŢĂ  se acordă fami-
liilor care au copii care frecventează 
cursurile grădiniţei şi realizează un 
venit net pe membru de familie de 

284 lei. Valoarea unui tichet este de 
50 de lei, se acordă lunar, condiţia 
pricipală de acordare fi ind prezenţa 
zilnică a preşcolarului la grădiniţă , 
iar absenţele să nu depăşească 50% 
şi să fi e motivate. Actele necesare 
sunt aceleaşi ca şi pentru dosarul de 
ajutor social şi se depun la Primărie .

Toate documentele necesare pentru 
acordarea prestaţiilor sociale se de-
pun la sediul Primăriei în cursul lunii 
, aceste dosare urmând a fi  depuse de 
către asistentul social la Agentia de 
Protecţie ŞI Inspecţie Socială doar în 
perioada 1-5 a lunii următoare .

De asemenea , dorim să informăm, 
pe această cale , asupra faptului că , 
părinţii care pleacă la muncă în stră-
inătate sunt obligaţi prin lege (Legea 
nr.272/2004 privind protecţia copi-
lului, cu modifi cările şi completările 
ulterioare ) să notifi ce la Primărie, 
serviciul de asistenţă socială , aceas-
tă intenţie cu minim 40 de zile înainte 
de a părăsi ţara .Notifi carea va conţi-
ne , în mod obligatoriu, desemnarea 
persoanei care se ocupă de întreţi-
nerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor. Confi rmarea persoanei în 
întreţinerea căreia va rămâne copi-
lul se efectuează de către Instanţa de 
tutelă, în conformitate cuprevederile 
legale 

Primăria Sebiș

Pentru
 informare

Orice persoană care dobândeşte, 
construieşte sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de trans-
port,  are obligaţia de a depune o 
declaraţie � scală la Serviciul de im-
pozite şi taxe al Primăriei,  în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii. Con-
tribuabilii care se a� ă în oricare din 

aceste situaţii şi au dobândit clădiri, 
terenuri, mijloc de transport în cur-
sul anului, sunt rugaţi să depună la 
Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie 
� scală, împreună cu copia actului 
de proprietate (contract de vânzare-
cumpărare, donaţie, succesiune etc) 
şi a actului de identitate.

Primăria Sebiș

În atenția cetățenilor! Compartimentul Urbanism 
Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expi-
rare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată 
și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei 
pentru reglementarea situațiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de 

locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, 
pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Sebiș
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-Cum ați caracteriza administrația 
locală a orașului Sebiș?

-În primul rând o administrație 
corectă, deschisă, transparentă, o 
administrație prin care doresc să 
continuăm pe calea dezvoltării și 
modernizării orașului.

Ceea ce doresc să subliniez, este 
faptul că administrarea orașului se 
desfășoară în cele mai bune condiții. 
Acest lucru denotă că avem la Sebiș 
o atmosferă constructivă, existând 
maturitatea politică necesară pentru 
a continua pe linia păstrării liniștii 
și bunului mers al orașului, ceea ce 
se răsfrânge pozitiv și asupra actului 
adminsitrativ.

 Putem vorbi de o evoluție bună a 
Sebișului, concretizată prin lucrările 
de investiții întreprinse, o evoluție 
posibilă prin conlucrarea bună pe 
care o am cu Consiliul Local și apa-
ratul administrativ al Primăriei dar 
și cu ceilalți factori decizilonali ai di-
feritelor instituții publice. Doar așa 
putem să construim, doar așa putem 
să dezvoltăm orașul.

Acest lucru este posibil printr-o 
conlucrare între toți factorii decizi-
onali, conlucrare bazată pe corec-
titudine, transparență, seriozitate 
decizională și respect reciproc. Toți 
locuim aici și toți trebuie să avem 
același țel: binele orașuli Sebiș.

Important de precizat este fap-
tul că avem la Sebiș o unitate în 
administrație, existând o bună cola-
borare cu consilierii locali, modul de 
lucru pe care l-am promovat mereu 
� ind acela că indiferent de opțiunile 
și reprezentările politice, trebuie să 
avem o atmosferă bună de lucru, 
propice dezvoltării și discuțiilor de 
substanță, constructive și necesare 
pentru a găsi cele mai bune soluții 
în vederea modernizării orașului și 
asigurării unei administrații e� cien-
te, cu rezultate concrete în lucrări de 
modernizare și implementarea unor 
proiecte utile.

 În toate mandatele mele am ur-
mărit doar binele Sebișului și doresc 
să precizez că am deschiderea ne-
cesară unei bune colaborări cu toți 
factorii decizionali ai administrației 
locale, cu Consiliul Local, mergând 
pe principiul că este nevoie  de 
înțelepciune, pentru ca, indiferent 
de poziția a unuia sau altuia, să se 
ajungă mereu la consensul necesar 
asigurăii stabilității adminsitrative, 
ca unic mijloc de progres.

Gândind astfel, corect, putem mer-
ge în direcția cea bună, cu rezultate 
vizibile prin prisma proiectelor de 
investiții, gândind mereu pentru vi-
itor.

- Având în vedere că s-a contu-
rat structura bugetului local, cum 
vedeți perspectivele anului în curs 

din punct de vedere administrativ 
pentru orașul Sebiș?

-Avem un buget echilibrat, structurat 
pentru acoperirea necesităților tuturor 
sectoarelor de activități importante 
pentru bunul mers al orașului, un bu-
get prin care continuăm administra-
rea Sebișului în vederea implementării 
unor noi proiecte utile pentru comu-
nitatea locală, precum și � nalizarea 
unor investiții deja începute.

În acest sens, s-au prevăzut sume-
le necesare desfășurării activităților 
instituțiilor școlare, a activităților cul-
turale (organizarea unor evenimente 
importante la Sebiș), administrative, 
� ind stabilite și � nanțările pentru 
anumite investiții în infrastructură, 
� nalizarea construirii și amenajării 
unor obiective importante, pentru 
co� nanțările necesare unor noi pro-
iecte europene etc. 

Construcția bugetului orașului a 
fost structurată într-un  mod corect 
din punct de vedere economic, adică 
prin cântărirea cu chibzuinţă a ba-
nilor avuţi la dispoziţie, fără a face 
excese la capitolul cheltuieli, având 
prevăzute sumele pentru � ecare 
investiție preconizată. Așa cum am 
reușit să administrăm  până acum 
Sebișul, prin derularea unor investiții 
graduale în oraș, așa continuăm și 
anul acesta, gestionând banul public 
cu responsabilitate, ținând seama de 
raportul venituri- cheltuieli și dema-
rând noi proiecte cu � nanțare euro-
peană, de la Consiliul Județean Arad 
și prin programe naționale.

Pot spune deci, că structura buge-
tului de anul acesta ne permite asi-
gurarea necesarului � nanciar pentru 
desfășurarea activităților de interes 
pentru oraș, în același timp având la 
dispoziție și sumele neceare pentru 
continuarea strategiei de dezvoltare 
locală pe care am inițiat-o cu mulți 
ani în urmă și care are în vedere asi-
gurarea unei continuității a moderni-
zării Sebișului, pe exerciții bugetare 
distincte, anuale.

-Ce proiecte aveți în plan pentru 
acest an în oraș?

-Nu am cum să detailiez în câteva 
rânduri toate capitolele pe care le 
cuprinde bugetul Sebișului pentru 
anul 2017. Pot însă face o scurtă 
prezentare a principalelor proiecte 
pe care le avem în vedere pentru 
oraș, luând în considerare atât lu-
crările începute și care dorim să le 
� nalizăm anul acesta, cât și unele 
noi pe care le avem în plan pentru 
modernizarea orașului:

- în primul rând doresc să văd � -
nalizate ultimele detalii la Casa de 

Cultură a orașului. Este un edi� ciu 
reprezentativ pentru Sebiș, a cărei 
construcție am început-o cu ani în 
urmă, gândind pentru viitor încă 
de când am realizat proiectul. Anul 
trecut s-a reușit darea în funcțiune 
a Casei de Cultură, � ind organiza-
te aici o serie de evenimente deo-
sebite, dar mai avem de � nalizat 
amenajarea garderobelor și mon-
tarea sistemului de ampli� care

-vom continua amenajarea de noi 
trotuare pavate, atât în Sebiș, cât și 
în Prunișor

- parcul din centru, de lângă Casa 
de Cultură, intră într-o nouă fază 
de amenajare. Anul trecut aici s-au 
montat locuri de joacă pentru copii 
și stâlpii iluminatului ornamental, 
s-a reușit amenajarea aleilor pa-
vate, delimitarea zonelor cu gazon, 
amenajarea unor scuaruri pentru 
� ori,amplasarea stâlpilor de ilu-
minat ornamentali, iar anul acesta 
mai avem de amplasat noi băncuțe 
pentru recreere și bineînțeles, su-
plimentarea locurilor de joacă 
pentru copii prin montarea de mo-
bilier speci� c pentru ca toți copiii 
ce vor veni în acest parc să-și gă-
sească modalitatea dorită pentru a 
se juca și a se simți bine

- este prevăzută și � nalizarea lu-
crării de construcție la podul nou 
de peste Valea Dezna, lucrare a� a-
tă și ea în execuție

-sunt prevăzute sumele necesare 
pentru repararea capitală a sălii 
de sport din curtea liceului

- investițiile în spitalul orășenesc 
vor continua și în acest an. După 
ce am renovat clădirea pe interior 
și exterior, am deschis laboratorul, 
secția de radiologie, secțiile ambu-
latorii, am investit în reabilitarea 
secției de pediatrie, anul acesta 
vom moderniza secția de interne, 
secția de neurologie, precum și 
secția de salvare

-programul de asfaltare străzi este 
și el în atenția noastră, urmând 
ca pe parcursul anului să dema-
răm noi lucrări de asfaltare străzi 
atât în oraș, inclusiv în cartierul 
Prăjești, în momentul de față lu-
crându-se deja la pregătirea stră-
zilor pentru asfaltare în Sălăjeni și 
Donceni

-dorim să realizăm și amenajarea 
bazei sportive din curte liceului, 
precum și a celei din Prăjești

- o importanță deosebită o acord 
atragerii investitorilor privați în 
Sebiș, investitori care să aducă un 
plus economiei orașului și să cree-
ze noi locuri de muncă. Un exem-
plu este recenta dare în folosință a 
halei noi de producție de canapele 
și tapițerie, hală proiectată pentru 
20.000 mp și care va genera 300 de 
noi locuri de muncă în oraș

Cele prezentate mai sus sunt câ-
teva dintre proiectele prevăzute 
pentru acest an, proiecte pe care 
le susținem din fonduri proprii, cu 
sprijin de la Consiliul Județean și 
din fonduri europene.

 Avem în plan însă și alte proiec-
te investiționale, dar despre aceste 
proiecte doresc să vorbesc la mo-
mentul oportun, deoarece nicioda-
tă nu mi-a plăcut să discut despre 
lucruri ipotetice, ci doar la concret, 
pe date reale.

Fac precizarea că, pe lângă 
investițiile în proiectele aminti-
te, structura bugetului cuprinde 
și capitolele destinate întreținerii 
spațiilor verzi, susținerea activității 
școlilor și grădinițelor, asigurarea 
� nanțării transportului elevilor, 
asigurarea curățeniei, asigurarea 
sumelor de bani pentru organizarea 
manifestărilor culturale, costul cu 
iluminatul public etc.

Ca o concluzie, avem pentru anul 
acesta un buget structurat cores-
punzător, pe capitole și obiective 
bine de� nite, de care în mare par-
te sunt mulțumit și care ne permite 
continuarea strategiei locale de mo-
dernizare graduală a Sebișului.

-Despre modul de administrare 
al orașului pentru acest an ce ne 
puteți spune?

- Am alături de mine, la Primărie, 
un aparat administrativ devotat, 
precum și un Consiliu Local care 
mă sprijină în demersurile de dez-
voltare a orașului, deci, pot spune 
că avem la Sebiș o unitate a struc-
turii administrative, ceea ce este de 
bun augur și cum de altfel este și 
normal să � e. 

Obiectivele anului 2017
Interviu cu primarul Gheorghe Feieș

Primar 
Feieș Gheorghe
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8 Martie –Ziua internaţională a femeii 
1-2 aprilie- Sebiș Enduro Challenge (Concursuri naţionale și inter-

naţionale de motociclete și ATV) 
1 Mai-Ziua internaţională a oamenilor muncii 
2 mai - Ziua Tineretului Activităţi culturale și sportive 2 mai
20-21  mai- Cupa României la anduranţă (Sebiș-Ediţia a II-a/Că-

lărie-hipism)
1 iunie - Ziua copilului ( Spectacole culturale, teatru de marionete, 

alte activităţi în parcul copiilor)
2-3-4 iunie - Festivalul de Muzică Sebiș ( Ediţia a XVIII-a /Muzică 

populară, dance, ușoară și alte genuri)
15 iunie- Sărbătoarea majoratului  
1 octombrie - Ziua internaţională a persoanelor vârstnice
20 decembrie- Crăciunul văduvelor 
22 decembrie- Spectacol de colinzi (Activităţi culturale la Casa de 

Cultură)

Obiectivele anului 2017
Interviu cu primarul Gheorghe Feieș

Doar în unitate și bună 
înțelegere poate exista progres, iar 
faptul că la la Sebiș suntem o echipă 
puternică și unită se vede prin mo-
dul cum se organizează activitatea 
administrativă, cu rezultate concre-
te în inițierea și derularea promptă a 
proiectelor de modernizare necesa-
re pentru oraș.

Cât privește actul administrativ în 
sine, acesta va � , ca și până acum, 
îndreptat spre necesitățile prezente 
și de viitor ale orașului, ținându-se 
cont atât de Sebiș, cât și de Prunișor, 
Donceni și Sălăjeni, existând o 
transparență totală în tot ceea între-
prindem, astfel încât să se cunoas-
că toate proiectele noastre, cu toate 
cheltuielile aferente, mergând pe 
principiul  că orice proiect imple-
mentat în oraș trebuie să � e util și 
necesar pentru comunitatea noastră 
locală, pentru progresul orașului.

De asemenea, ușa de la Primă-
rie este deschisă oricui dorește și 
chiar rog sebișenii, atunci când au 
anumite nelămuri să mă întrebe 
despre ceea ce doresc să a� e. Nu 
există nimic de ascuns, și toată lu-
mea care mă cunoște știe că stau 
cu plăcere devorbă cu concetățenii 
mei, pe care-i respect mult și cărora 
le mulțumesc � indcă au fost și sunt 
alături de mine în ceea ce întreprind 
pentru binele Sebișului.

-Mesajul dumneavoastră către 
sebișeni?

-Orașul Sebiș, ca și unitate admi-

nistrativ teritorială se constitue ca o 
comunitate, frumoasă, în care vrajba 
și răutatea nu au ce căuta. Noi, cei de 
aici, știm să distingem adevărul de 
minciună, știm să luăm aminte la ca-
racterul � ecăruia, și ne plac oamenii 
frumoși și sinceri, care doresc nor-
malitatea, nu zânzania. Așa doresc să 
trăim cu toții, cu bucuria � ecărei zile 
pe care ne-o dă Dumnezeu, muncind 
pentru binele orașului, încercând 
să clădim un viitor mai bun pentru 
generațiile viitoare. Gândind astfel, nu 
putem decât să mergem înainte! După 
acest mod corect de a privi lucrurile 
m-am ghidat mereu și astfel, împre-
ună cu consilierii locali și colegii din 
aparatul administrativ, sunt deschis 
oricărei inițiative sau propuneri utile 
Sebișului, în toată activitatea mea do-
rindu-mi un singur lucru: să las ceva 
frumos și de subsrtanță în urma mun-
cii mele, să văd cum Sebișul prosperă, 
să văd cum comunitatea locală dispu-
ne de cât mai bune condiții de urba-
nism.

Pentru aceasta muncesc, încer-
când să am o colaborare cât mai 
bună cu toți factorii de decizie 
instituționali, cu toți concetățenii din 
Sebiș, Prunișor, Sălăjeni și Donceni, 
o colaborare bazată pe respect reci-
proc, pe seriozitate și corectitudine, 
pe convergența ideilor, urmărind 
un singur țel, respectiv progresul 
orașului.

Vă doresc tuturor unitate și nu 
dezbinare, pentru a trăi în bună 
înțelegere uni cu alții, spre binele 
nostru și al tinerelor generații.
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Agenda culturală a anului 2017

Arena alb-albastră a renăscut
Vineri, 3 martie, pe o vreme frumoasă 

de primăvară, Național Sebiș a reînceput 
lupta pentru promovare. Primul meci ofi -
cial din acest retur! Meci care a readus 
în Sebiș emoțiile, dar și bucuria de a păși 
din nou pe arena alb-albastră, care redev-
ine punctul central al zilelor de sfârșit de 
săptămână.

Național Sebiș a întâlnit echipa 
timișoreană Ripensia. Un meci de totul sau 
numic, un meci cu mare greutate în stabili-
rea ierarhiei seriei, echipa noastră intrând 
pe teren din poziția de lider, o poziție care 
am păstrat-o și la fi nal, coci scorul la în-
cheierea partidei arăta: Național Sebiș- 
Ripensia Timișoara 4-3! Un rezultat bun 
care ne onorează și care ne place!

Putem afi rma că Naţional Sebiş şi Ripen-
sia au făcut spectacol, în derby-ul primei 
etape a returului din “C4”. Timişorenii au 
început mai bine jocul şi au deschis scorul 
în minutul 6, atunci când Golda a marcat 
din şase metri, în urma unui corner. După 
un prim sfert de oră bun pentru oaspeţi, 
care au mai ratat două ocazii bune de a se 
desprinde, Sebişul putea egala la prima 
incursiune periculoasă. Era minutul 17, 

atunci când Suciu a fost faultat în careu, 
iar centralul partidei a indicat punctul cu 
var. Mihuţa a bătut însă slab penalty-ul, iar 
Rădulescu a reuşit să apere. Echipa noastră 
a egalat în cele din urmă în minutul 31, 
Săulescu marcând din semifoarfecă, de la 
10 metri, 1-1 la pauză.

În repriza a doua Siminic a făcut 2-1 în 
minutul 49, marcând cu capul, la colţul 
scurt, după un corner executat de Rosen-
blum şi o recentrare a lui Mihuţa. Peste alte 
patru minute, jucătorii noștri rezolvau în 
mare măsură ecuaţia derby-ului, Săulescu 
realizând “dubla”, cu un şut din careu, pe 
sub portar. Scorul a luat proporţii în minu-
tul 64, Velici marcând şi el pe o contră, bine 
angajat de omul meciului, Săulescu. Finalul 
le-a aparţinut celor de la Ripensia, care au 
înscris de două ori, prin Mediop, în minutul 
87 şi Vlădia, în 90+3.

Național Sebiș rămâne liderul seriei!

>>> pag. 6

Continuă amenajarea parcului 
din spatele Casei deCultură

După ce anul trecut s-au 
montat stâlpii ilumina-
tului ornamental, s-au 
amenajat alei pietona-
le și s-a intervenit pen-
tru îmbunătățirea lo-
curilor de joacă pentru 
copii, anul acesta se intră 
într-o nouă fază de mo-
denizare a parcului, fază 
ce presupune continua-
rea lucrărilor la alei, zone 
pavate, zone verzi, pre-
cum și aducerea unor noi 
facilități de recreere pen-
tru copii, avându-se în 
vedere inclusiv montarea 
de noi bănci.



                                   SEBIȘ EXPRES pag. 6

SEBIȘ EXPRES

Național Sebiș 
s-a impus meritat, scor 4-3 şi s-a 
distanţat la cinci puncte în fruntea 
seriei din Liga a III-a, Şcolar Re-
şiţa fi ind învinsă cu 2-1 la Rovi-
nari, de Pandurii II. 

Călin Cojocaru a început prima 
confruntare ofi cială din acest an 
în formula: Fișteag – Rosenblum, 
Stupu, Suciu, Siminic – Avrames-

cu (27 Susan), Mihuța – Săulescu 
(73 Pirtea), Fuchs, Iuga (90 Kilin) 
– Velici (83 Tulcan).

Vă lăsăm în compania imagini-
lor de la partidă, imagini care redau 
cel mai bine atmosfera deosebită 
creată de public pe arena orașului. 

Le transmitem tuturor că 
Național Sebiș este liderul și așa 
va rămâne până la fi nal!

>>> pag. 5

Arena alb-albastră a renăscut

„Am obținut o victorie frumoasă, muncită. 
Cu toate că scorul a fost strâns pe fi nal, 4-3, 
nu le-am dat nicio șansă după începutul ezi-
tant. Am fost conduși, am ratat și un penalty, 
dar am avut forța și știința să revenim. Au 
fost și goluri multe, ocazii peste ocazii și am 
condus la un moment dat detașat. Ripensia 
s-a apropiat de noi doar pe fi nal pe fondul 
relaxării noastre. Îi felicit pe băieți, este me-
ritul lor, au avut o atitudine corespunzătoare 
pe care ne-o dorim la toate partidele. A fost 
și presiune azi și va fi  tot timpul pentru că 
ne dorim rezultate. Este ceva benefi c pen-

tru că ne obligă să tratăm toate meciurile cu 
maximă seriozitate. Ne bucurăm că am în-
ceput în această manieră campionatul, a fost 
doar prima etapă. E bine că am rămas pe 
primul loc, dar toate partidele contează, încă 
nu am realizat nimic. Mergem la Reșița să 
câștigăm!”, a afi rmat Călin Cojocaru, team-
managerul echipe noastre!

Optimism, siguranță, ambiție și hotărîre. 
Asta vrem să vedem și în deplasarea de la 
Reșița, de unde ne dorim ca Național Sebiș 
să seîntoarcă cu toate cele trei puncte!
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Informații Utile: despre actele necesare 
obținerii subvențiilor de la Apia

Perioada de depunere a cererilor
 este 1 martie – 15 mai 2017

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice 
– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport
-Copie de pe certi� catul de înregistrare la o� ciul registrului comerţului
-Copie de pe certi� catul de înregistrare � scală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de 

identi� care, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoa-
nelor � zice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată

– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României
– Documentele care fac dovada utilizării terenului
– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente
– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.
Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modi� cărilor aduse acesteia, trebuie să prezen-

taţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin 
zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să � e încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată și trebuie să � e valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului 
de cerere.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt cele privind:
–Exploataţia în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru 

și este însoţită de o copie conform cu originalul a � lelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol 2015-
2019, conform modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

-Terenul agricol a� at la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale 
altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar � : con-
tractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, 
contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, 
denumită în continuare ADS, după caz.

APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele 
care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

Dacă ați încasat în anul precedent subvenții de peste 5.000 de euro aveți nevoie de documente în plus
Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane � zice, care se înregistrează la O� ciul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau 

ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, 
după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial 
cererea unică de plată ca persoană � zică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individua-
le/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane � zice depun formularul de transfer al 
exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

– Persoanele � zice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane � zice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile veri� cabile pentru dovedirea con-
diţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modi� cările și completările ulterioare.

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de 
în� inţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plaţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile veri� cabile din care să reiasă 
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor � nanciare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
euro și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de în� inţare/act constitutiv/statut regulament de 
organizare și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor a� ate în subordinea universităţilor nu reiese activi-
tatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor � nanțate integral sau parțial din venituri 

proprii. Dovezile veri� cabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele � zice / juridice 
se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de 
împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele � zice și delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) și copiile CI/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocuieș-
te titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

– documentele speci� ce schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 
unică de plată.

– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil la 
data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii depajistipermanente.

Începând cu anul de cerere 2017,
 documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA  sunt :

– Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform mode-
lului prezentat în acest articol

– Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între 
fermier și unităţile administrativ teritoriale, după caz;

– Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier 
si ADS, după caz; 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul de vala-
bilitate al actului de identitate , astfel încât să nu devină contra-
venienţi ai legii.Titularii actelor de identitate a căror valabilitate 
expiră au obligaţia de a solicita eliberarea unui nou document, 
înainte cu maxim 180 zile și minim 15 zile înainte de expirarea 
acestuia.

Primăria Sebiș

Aducem la cunostinta cetate-
nilor ca, potrivit prevederilor 
legale privind Codul de proce-
dura � scala, la plata  impozite-
lor si taxelor locale se sting cu 
prioritate amenzile contraven-
ţionale individualizate în titluri 
executorii, în ordinea vechimii, 
chiar dacă debitorul indică un 
alt tip de obligaţie � scală, ur-
mand apoi urmatoarea ordine:

 a) toate obligaţiile � scale 
principale, în ordinea vechi-
mii, și apoi obligaţiile � scale 
accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe vii-
toare, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor 
� scale, vechimea acestora se 
stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pen-
tru obligaţiile � scale principale;

b) conform termenului de 
plată determinat în funcţie 
de data comunicării deciziei 
pentru diferenţele de obligaţii 
� scale principale stabilite de 
organul � scal competent, pre-
cum și pentru obligaţiile � scale 
accesorii;

c) în funcţie de data depune-
rii la organul � scal a declaraţi-
ilor � scale recti� cative, pentru 
diferenţele de obligaţii � scale 
principale stabilite de contri-
buabil/plătitor, în cazul în care 
legea prevede obligaţia acestu-
ia de a calcula cuantumul obli-
gaţiei � scale;

    d) în funcţie de data primi-
rii, în condiţiile legii, a titluri-
lor executorii transmise de alte 
instituţii.

Primăria Sebiș

Despre stingerea 
obligațiilor fiscale

tru obligaţiile � scale principale; Primăria Sebiș

În atenția cetățenilor

Întrucât primăvara se apropie 
cu pași repezi, vegetaţia uscată 
rezultată din salubrizare și alte 
activităţi gospodărești nu va 
întârzia să apară. Arderea aces-
tor deșeuri vegetale constituie 
o activitate cu risc ridicat de 
producere a incendiilor. Pentru 
a preveni producerea unor eve-
nimente ce pun în pericol viaţa, 
sănătatea și bunurile persoane-
lor vă aducem la cunoștinţă ur-
mătoarele măsuri care trebuie 
sa le aveţi în vedere la arderea 
vegetaţiei uscate:

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

• Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și a altor 
materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focului 
la vecinătăţi, asigurându-se su-

pravegherea permanentă a ar-
derii, precum și stingerea jaru-
lui după terminarea activităţii; 

• Utilizarea focului deschis nu 
se admite la distanţe mai mici de 
40 m faţă de locurile cu pericol 
de explozie: gaze și lichide com-
bustibile, vapori in� amabili, ex-
plozivi etc., respectiv 10 m faţă 
de materiale sau substanţe com-
bustibile: lemn, hârtie, textile, 
carton asfaltat, bitum, ulei etc., 
fără a �  supravegheat și asigurat 
prin măsuri corespunzătoare ;

• Arderea vegetaţiei uscate se 
execută numai pe baza permi-
sului de lucru cu foc acordat in 
urma întocmirii documentaţi-
ei prealabile de către Garda de 
Mediu.

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

Încălcarea prevederilor cu pri-
vire la focul deschis, susmen-
ţionate precum și nesesizarea 
acestor încălcări autorităţilor 
abilitate, atrage după sine răs-
punderea contravenţională sau 
penală, după caz, în conformita-
te cu actele normative în vigoare.

SVSU Sebiș
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- Plecând de la premisa că într-o 
școală toate cadrele didactice be-
ne� ciază de aceeași pregătire, vă 
întreb: Este oricare dintre profesori 
capabil să îndeplinească cu succes 
funcţia de director?

 -  Consider că această temă, depar-
te de a �  una banală, poate �  con-
siderată nu doar o poveste despre 
educaţie, ci și una despre moralitate, 
despre individualism, despre relaţi-
ile interumane, despre corectitudi-
ne, despre chinul de a �  și a rămâne 
om atunci când deţii funcţia, despre 
felul în care reușim să trăim o viaţă 
care, în anumite împrejurări, nu ne 
mai aparţine în totalitate.

   Directorul trebuie să aibă capaci-
tatea de  a gestiona cu calm chiar și 
situaţiile di� cile. Atunci când un di-
rector strigă și se răstește în cea mai 
mare parte a timpului, problemele 
pe care le are nu reprezintă decât un 
pretext, adevăratul motiv al acestei 
atitudini constând în dorinţa de a 
impune o autoritate pe care de fapt 
nu o are, de a induce teama în rândul 
profesorilor, acesta � ind singurul 
mod prin care se poate face respec-
tat Un director cu calităţi și principii 
nu trebuie „să ţină cu dinţii” de sca-
un, în ciuda unor evenimente care îi 
indică faptul că ar trebui să renunţe 
(atunci când din motive personale 

sau de orice altă natură un director 
nu mai reușește să își îndeplinească 
sarcinile cel mai indicat ar �  să se 
retragă, fără să creeze vreun factor 
de disconfort în rândul profesorilor; 
atunci când peste 90% dintre ca-
drele didactice nu îl doresc pe X în 
funcţia de director, acesta ar trebui 
să se conformeze, în acest fel neim-
punând tuturor să vină la muncă cu 
scârbă din cauza unor ambiţii măre-
ţe.

-  Cât de mare vi se pare diferenţa 
între a �  un simplu profesor și a �  
director?

- Este o diferenţă foarte mare. Ac-
tivitatea unui profesor este orien-
tată direct spre elevi. Un director 
relaţionează mai ales cu personalul 
didactic, cu părinții și, în calitate 
de reprezentant al instituţiei ,cu in-
spectoratul școlar, primăria și alte 
institutii.

- Cum credeţi că va percep elevii, 
în primul rând ca profesor, iar apoi 
ca director?

- Elevii nu sunt o singură entitate 
ci individualităţi. De aceea cred că 
percepţia variază de la individ la in-
divid. Bazat doar pe aparenţe cred că 
merge pe toată scară, de la simpatie 
până la antipatie. În privinţa elevilor 
care mă cunosc de la clasă ,sper să 
mă considere un profesor de la care 

au ce învăţa.
- Cum vedeţi  viitorul liceului din 

Sebiș ?
- E greu de spus… ca sa poţi privi 

spre viitor ești obligat să privești spre 
trecut  iar trecutul te obligă. Acum, 
mai mult ca niciodată, avem nevoie 
de o viziune coerenta de muncă și 
de mult curaj. Invăţământul dual si 
cel profesional sunt realităţi iminen-
te pe care trebuie să le gestionăm cu 
atenţie.

  Pe de altă parte ,performanţa tre-
buie să � e o constantă pentru că 
avem copii valoroși .Cea mai impor-
tantă investiţie în acest moment este 
investiţia în copii pentru că ei sunt 
garanţia că peste ani în curtea casei 
noastre nu va crește iarbă.

- Cum este relaţia cu autorităţile 
locale?

 -  Corecta si onesta. Autoritatea lo-
cala a fost si va �  un partener solid 
fără de care nu se poate construi ni-
mic durabil.Ultimul proiect impor-
tant a fost � nalizat in urma cu trei 
săptămâni .Este vorba de o staţie de 
ampli� care si sonorizare de ultimă 
generaţie, iar proiectele vor conti-
nua in viitorul apropiat.

- Sunteti profesor de limba și lite-
ratura româna.. un aforism cele-
bru?

- Sunt mai multe. O să mă opresc 
la cele mai simple. Primul îi aparţi-
ne lui V.Hugo si sună cam asa:,,Cei 
mai frumoși ani sunt anii ce vor 
veni,,  iar al doilea aparţine Sfântu-
lui Apostol Pavel ,,Dacă dragoste nu 

am,nimic nu sunt,,
- Un gând acum la început de pri-

măvară…
 - Pentru că se apropie 8 Martie ,la 

mulţi ani tuturor femeilor și în spe-
cial mamei și soţiei mele! Pentru că 
sunteţi cele care înseninează zile-
le bărbaţilor – deși ei se plâng dar 
numai pentru că așa s-au obișnuit 
– pentru că sunteţi cele care su� aţi 
dragoste peste orice faceţi voi și fa-
milia voastră, pentru că sunteţi cele 
care numai când priviţi către copi-
ii voștri, daţi lumii mai multă fru-
museţe, pentru că sunteţi cele care 
găsesc în � ecare zi timp pentru ori-
ce problemă și orice nevoie a celor 
dragi, pentru că o luaţi de la capăt în 
� ecare zi, mai puternice și mai ho-
tărâte, pentru că su� etul vostru știe 
ce e iubirea, cum se dăruiește și cum 
se primește ea… și pentru tot ceea 
ce reprezentaţi… pentru voi timpul 
se oprește puţin în loc la � ecare în-
ceput de primăvară, să vă aducă un 
omagiu…La mulţi ani!

Despre învățământul sebișan
De vorbă cu domnul director Turnea Marius

Mărțișorul a poposit în Sebiș!

Martie este „Luna Mărțișorului”, a iu-
biri, a primăverii. Este luna în care, după 
trecerea iernii, soarele vine să aducă 
bucurie în sufl etele tuturor, bucurie ex-
primată și prin gestul cald de a oferi un 
mărțișor, ca un simbol al primăverii.

Putem spune că Sebișul a îmbrăcat la în-
ceputul acestei luni „Haina Mărțișorului”. 
O „haină” frumoasă și plină de semnifi cații, 
o „haină” a primăverii!

Și elevii școlii au avut în această peri-
oadă o serie de activități dedicate vesti-
torului primăverii- Mărțișorul-, exemple 

fi ind activitățile elevilor, care, îndrumați 
de doamnele profesoare au conceput și 
confecționat o mulțime de mărțișoare 
artizanale în cadrul unor acțiuni dedica-
te acestei perioade de început de primă-
vară.

Iar ca tabloul atmosferei de mărțișor 
să fi e complet, centrul civic din Sebiș 
s-a umplut cu standuri care mai de care 
mai pline de multicolorele mărțișoare, 
astfel încât putem spune fără drept de 
tăgadă că Mărțișorul a poposit efectiv 
și în orașul nostru!

Știați că....
despre 8 Martie

Ziua Internațională a Femeii (de-
numită generic Ziua Femeii) este 
sărbătorită anual la data de 8 mar-
tie pentru a comemora atât realiză-
rile sociale, politicile și condițiile 
economice ale femeilor, cât și dis-
criminarea și violența care își fac 
încă simțită prezența în multe părți 
ale lumii. Ziua Internațională a Fe-
meii a fost adoptată în 1977, prin-
tr-o rezoluție a Adunării Generale 
a ONU.

Ziua mamei se serbează încă de 
pe vremea grecilor antici. În � -
ecare primăvară, ei o serbau pe 
Rhea, mama tuturor zeilor. Mai 
tarziu, în Anglia anilor 1800, a fost 
menționată Duminica mamei, ser-
bată în a patra duminică de la înce-
perea Postului Paștelui.

Ziua femeilor a fost sărbătorită 
pentru prima dată la 28 februarie 
1909 în New York, în amintirea 
unei greve a unui sindicat al feme-
ilor, grevă care avusese loc în 1908. 
În ciuda a ceea ce s-a pretins mai 
târziu, pe data de 8 martie nu a avut 
loc de fapt nici o grevă. În august 
1910, cu ocazia Internaționalei 
Socialiste reunită la Copenhaga, 

activista socialistă germană Luise 
Zietz împreună cu colega ei Cla-
ra Zetkin propun sărbătorirea zi-
lei internaționale a femeii, fără a 
speci� ca însă o dată anume. Ziua 
internațională a femeii a fost săr-
bătorită pentru prima dată anul ur-
mător, în 19 martie 1911. 

Începând cu anul 1913, femeile 
din Rusia au sărbătorit ziua femeii 
în ultima duminică din februarie. 
În anul 1917, ultima duminică din 
februarie conform calendarului 
pe stil vechi a coincis cu ziua de 8 
martie pe stil nou. Femeile din San-
kt Petersburg au declanșat o grevă 
cerând încheierea Primului Raz-
boi Mondial, sfârșitul raționalizării 
alimentelor și abolirea dinastiei 
țariste. După Revoluția din Octom-
brie, comuniștii Alexandra Kollon-
tai si Vladimir Ilici Lenin au decla-
rat 8 martie ca sărbătoare o� cială în 
Uniunea Sovietică, iar abia la 8 mai 
1965 aceasta a devenit zi nelucră-
toare. Următoarea etapă în insti-
tuirea unei zile dedicate femeii l-a 
constituit proclamarea, în 1977, de 
către ONU, a Anului Internațional 
al Femeilor și declararea perioadei 
1976–1985 ca Deceniul ONU pen-
tru condiția femeii.


