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Retrospectiva anului 2017, perspectivele anului 2018
Cronica anului 2017
Interviu cu primarul Feieș Gheorghe
Sala de sport a liceului
a fost reabilitată!
re, necesare punerii în practică
anuale medii ale orașului.

Primar
Feieș Gheorghe
-Acum, la început de an
2018, privind în urmă, cum
ați descrie anul ce a trecut,
2017, din punct de vedere administrativ?
-A fost un an în care orașul
Sebiș a progresat, un an pe
parcursul căruia s-a continuat implementarea obiectivelor
cuprinse în strategia de dezvoltare locala aprobată pentru
perioada 2014-2020, strategie
care a fost elaborată ţinânduse cont de opţiunile exprimate de către cetăţenii orașului și
raportată la resursele bugetare

Pe parcursul anului 2017, la
fel ca în fiecare an de când am
fost ales primar, am făcut tot
ce mi-a stat în putință pentru
a remodela și îmbunătăți aspectul orașului, pentru a asigura cât mai bune condiții de
urbanism cetățenilor noștri,
prin inițierea unor noi proiecte care să aducă plus valoare și
să asigure progres.
Am încercat să implementăm
proiecte de investiții utile pentru dezvoltarea orașului, ținând
cont de necesitățile și prioritățile
Sebișului și a localitățiilor Donceni, Prunișor și Sălăjeni aflate
în aria noastră administrativă.
De asemenea, este important
de precizat că toate investițiile
derulate în cadrul programului administrativ de dezvoltare au avut la bază o prognoză
realistă a resurselor financiare
avute la dispoziţie prin bugetul
local, dar și prin atragerea de
resurse financiare suplimenta-

a unor proiecte viabile și utile
pentru asigurarea progresului
Sebișului.
Întregul act administrativ s-a
desfășurat prin cântărirea cu
chibzuinţă a banilor avuţi la
dispoziţie, fără a face excese la
capitolul cheltuieli, realizându-se și o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a
asigurării resurselor financiare
pentru acoperirea necesităţilor tururor activităților avute
în vedere, de la investiţiile în
infrastructură, până la cele de
susţinere a activităţilor culturale, sportive etc.
Cu alte cuvinte și anul precedent, alături Consiliul Local și
aparatul administrativ al Primăriei, am reușit continuarea
programului de modernizare
al orașului de așa manieră încât sa avem o evoluție dinamică, cu perspective pentru
viitor.
>>> pag. 4

Acoperiș nou
la Muzeul Orașului

Au fost asfaltați
25 km de străzi

Anul 2018 demarează în forță:
Pimarul Gheorghe Feieș începe demersurile
pentru introducerea gazului la Sebiș!

Joi 11 ianuarie, primarul Feieș
a participat la Prefectura Arad
la o întâlnire informală privind
posibilitatea extinderii magistralei de gaz către zona noastră.
A fost o dezbatere constructivă, la întâlnire participând și
alți primari din județ, precum
și doamna prefect, dar și ministrul Mihai Fifor, prin această întâlnire de lucru dorinduse identificarea primilor pași
necesari extinderii magistralei.
Primarul orașului nostru, Ghe-

orghe Feieș, s-a prezentat cu un
proiect deja întocmit pentru
extinderea magistralei de gaz
către Sebiș, punctând: „Introducerea gazului în orașul
Sebiș și implicit satele noastre
aparținătoare este o dorință
majoră atât a mea, în calitate de
edil, cât și a concetățenilor mei
din Sebiș, Donceni, Prunuișor și
Sălăjeni. În momentul de față,
am pregătit proiectul necesar
aducerii magistralei de gaz la
Sebiș, proiect pe care l-am întocmit încă din anul 1995, an
în care am și început demersurile pentru aducerea gazului la
Sebiș, dar până în prezent nu
s-a găsit finanțarea necesară.
De aceea, sunt dispus să reali-

zez parteneriate cu oricine, cu
orice instituție a statului, pentru a vedea această dorință a
noastră, a sebișenilor îndeplinită. Mă bucură întâlnirea
de la Prefectură, însă sper ca
aceasta să nu rămână doar
la stadiul de discuții ci dimpotrivă, să se concretizeze în
asigurarea unei finanțări pentru prelungirea magistralei
de gaz. Oricum, introducerea
gazului în orașul Sebiș este
una dintre preocupările mele,
proiectul este pregătit și aștept
să văd asigurată finanțarea
necesară pentru demararea
procedurilor legale în vederea
concretizării proiectului.
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CMYK

- străzile din Donceni
-străzile din Sălăjeni
-drumurile către cimitire
din Sălăjeni, Prăjești
și Prunișor
- 10 străzi din Sebiș
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„Revelionul Pensionarilor„
Pensionarii și simpatizanţii Filialei
pensionarilor Sebiș au sărbătorit
în luna ianuarie „Revelionul
Pensionarilor”.
Evenimentul a avut loc vineri 12
ianuarie, începând cu ora 17 la
această „seară a bucuriei” luând
parte aproximativ 100 de persoane.
A devenit o tradiţie ca pensionarii să întâmpine Anul Nou
mai târziu, deși vechiul an a
predat ștafeta noului an pe 31
decembrie 2017, pe de-o parte
pentru că nu sunt săli la dispoziţia
lor chiar în seara revelionului,
pe de altă parte pensionarii sunt
la dispoziţia copiilor, nepoţilor
și strănepoţilor, care vor să
sarbatoresca trecerea în noul an
cu prietenii, în Sebiș sau în ţară,
sau chiar în străinătate.
Invitaţii serii au fost dl. primar
Gheorghe Feieș, care este și
președintele de onoare al Clubului
Pensionarilor, dl. deputat Eusebiu
Pistru și dl. Costică Corodescu,
președintele Ligii Judeţene a
Pensionarilor Arad.
A fost o seară a bucuriie, a
distracţiei și voiei bune, în care
participanţii au dansat, au servit
cina, au socializat, într-un cuvânt
s-au simţit nemaipomenit.
La miezul nopţii, după un „La
mulţi ani” pensionarii au servit
o cupă de șampanie și și-au urat
sănătate, bucurii și împliniri în
noul an.
Imaginile surprinse sunt sugestive
în ceea ce privește atmosfera
petrecerii, o petrecere care ne-a
arătat încă o dată ce colectiv
frumos există în Sebiș la Clubul
Pensionarilor, doamna Vecaș
Rodica reușind din nou să
organizeze un eveniment de
zile mari, dedicat în totalitate
reprezentanților vârstei a III-a
din oraș.
În acest context, primarul
Feieș, care a fost chemat alături
de ceilalți invitați să ia cuvânt a
dorit să puncteze câteva lucruri
ale realității obiective din țara
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noastră:„ Felicit toți pensionarii
din orașul Sebiș, indiferent
dacă sunt aici sau nu, dorind
să le transmit toate gândurile
mele bune, precum sincerul meu
respect pentru venerabila lor
vârstă, pentru ceea ce au făcut
de-alungul profesiei lor pentru
orașul nostru. Fiecare dintre cei
care au ieșit la pensie a muncit în
profesia sa, aducându-și aportul
la evoluția societății, a orașului
Sebiș, a țării. Și eu, mai am
puțin și voi fi pensionar, iar după
ce mi-am făcut un calcul, am
constatat, la fel ca fiecare dintre
voi, că voi avea o pensie modestă,
care abia dacă-mi va permite să
mă descurc de pe o zi pe alta,
având și anumite probleme
de sănătate, cum de altfel toți
avem după o anumită vârstă.
Supărarea este și mai mare, când
constatăm că unii sunt privilegiați
în țara noastră, folosindu-se de
politică, ajungând pe funcții în
stat și-au dat legi speciale, pensii
speciale, cu adevărat nesimțite,
nepăsându-le de noi, toi ceilalți,
care am muncit atâția ani,
ajungând să vedem cum unii se
îmbuibă, efectiv bătându-și joc
de toate celelalte clase sociale
din România. După cum spune
o veche vorbă românească- „Nu-i
mai satură Dumnezeu!”. Este
cea mai clară dovadă a folosirii
politicii în interes personal, a
marilor discrepanțe din societatea
noastră, a modului defectuos în
care sunt respectate valorile și
anii de muncă a fiecăruia. Sper să
ajung să văd că aceste inechități
vor dispărea, dar acest lucru
depinde de noi toți, de a vedea și
căuta adevărul și de a așeza pe
fiecare în societate în funcție de
pregătirea sa profesională.
Vă doresc tuturor pensie
îndelungată și să vă bucurați
de familie, copii și nepoți în
armonie și pace.”
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Primul mare eveniment al anului 2018
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„Revelionul Pensionarilor„
Primul eveniment din 2018

Veriﬁcați cărțile de identitate
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
DE 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 cetăţenii 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
Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au
înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă
o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm
că este dificil pentru multă lume să reușească a-și plăti
la zi obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și
penalități de întârziere, toate acestea nefiind stabilite
de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem obligați să punem în practică prevederile legislative naționale.
Primăria Sebiș

Înscrierile în Registrul Agricol,
obligativitate pentru cetățeni
În conformitate cu legislaţia specifică se
organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru
perioada 2015-2019.
Această activitate se realizează de autorităţile
administraţiei publice locale şi are drept scop
asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la
starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se face
pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum
şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente anexate la
declaraţia făcută sub semnătura proprie
Pentru efectuarea unei declaraţii complete
care să conţină datele conform formularului
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra
dumneavoastră documente şi să fiţi în măsură
a furniza date, după caz, privind:
- cartea de identitate/buletinul de identitate,
sau certificatele de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria;
- documente şi informaţii privind terenurile
deţinute în proprietate, identificate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr
cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi ,
categoria de folosinţă, nr. bloc fizic şi titularul
dreptului de proprietate;
- informaţii privind: suprafaţa arabilă
cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc);
- numărul de pomi fructiferi – în livezi şi
răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/
sau informaţii privind animalele domestice
deţinute la începutul anului,pe specii, grupe
de vârstă şi sex;
- documente şi/sau informaţii privind construcţiile deţinute pe raza
localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt
construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);
- Informaţii privind producţia vegetală şi
animală obţinută.
În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind
clădirile şi terenurile, a titularului dreptului
de proprietate asupra acestora, precum şi
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face
pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei,
sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot
fi date, potrivit opţiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum

!

urmează:
- a) în faţa secretarului orașului;
- b) în faţa notarului public;
- c) la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României /dacă e cazul).
Termenele la care se efectuează declararea şi
înscrierea anuală a datelor în Registrul agricol sunt următoarele:
a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale
privind membrii gospodăriei, terenul aflat în
proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile
cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe
şi mijloacele de transport cu tracţiune animală
şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile
pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de
animale existente persoanele fizice/juridice la
începutul fiecărui an, precum şi modificările
intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare
a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi,
a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieşiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul
de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate,
terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să
declare date pentru a fi înscrise în registrul
agricol şi în afara acestor intervale de timp,
ori în cazul în care au intervenit modificări
în proprietate, în termen de 30 de zile de la
apariţia modificării.
Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date
privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în
localitate şi/sau în proprietatea persoanelor
juridice care au activitate pe raza localităţii,
şi pentru persoanele fizice cu domiciliul
în alte localităţi, care deţin animale pe raza
localităţii: perioada de completare este 5- 20
din luna imediat următoare semestrului ce
s-a încheiat.
Vă informăm că declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac
obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu
sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă potrivit reglementărilor în vigoare.
Vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare şi
prestaţie între administraţia publică locală şi
persoanele obligate să declarare în registrul
agricol. Informații suplimentare găsiți la sediul Primăriei.
Primăria Sebiș

Mare atenție!
Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale pentru anul 2018, până în data de 31 martie. Dacă vor face
aceste plăți până la data menționată mai sus vor beneﬁcia de o
reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.
Primăria Sebiș
SEBIȘ EXPRES
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Un an 2017 pozitiv pentru orașul Sebiș
Interviu cu primarul Feieș Gheorghe

Primar
Feieș Gheorghe
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-Cum s-ar
prezenta o scurtă dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru oraș în decursul anului
2017?
-Vă dați seama că nu pot expune în câteva rânduri tot ceea
ce s-a întreprins din punct de
vedere administrativ în decursul anului 2017.
Pot însă face o scurtă expunere
a principalelor proiecte implementate în oraș, menționând
că am avut structurat bugetul
local de așa manieră încât să
asigurăm sustenabilitate tuturor activităților și investițiilor
derulate pe parcursul anului
precedent. Ca un scurt bilanț al
anului 2017 aș putea aminti:
-s-a asfaltat încă 25 km de
drumuri, lucrări majore de
modernizare a infrastructurii rutiere, care au cuprins:
asfaltarea străzilor din Sălăjeni, asfaltarea străzilor din
Donceni, asfaltarea drumurilor către cimitire din Sălăjeni,
Prăjești și Prunișor, precum și
asfaltarea a 10 străzi din Sebiș
-pe drumul principal din
Sebiș au fost executate lucrări

de reparații ale carosabilului,
prin asfaltarea porțiunilor
degradate
-s-a reabilitat total sala de
sport a liceului din Sebiș și
s-a asfaltat terenul de handbal din curte
-a fost realizată stația de
epurare de la spitalul din
Prăjești
-au fost amenajate noi tronsoane de trotuare pavate în
Sebiș și Prunișor
- s-au executat lucrări de
amenajare a parcului din jurul Casei de Cultură, aceasta
însemnând pavarea aleilor și a
parcării, amenajarea spațiilor
verzi și de joacă precum și darea în funcțiune a iluminatului ornamental
- s-au finalizat lucrările de
amenajare a interiorului la
Casa de Cultură, unde s-a dotat sala de spectacole cu sistemul de sonorizare și iluminare
profesională
-s-au derulat ultimele finisaje
la noua bibliotecă orășenească
- s-au executat lucrările de
construcție a noului pod de
peste valea Dezna
- s-au refăcut acoperișurile liceului și spitalului din Prăjești,
grav afectate de furtunile de
anul trecut
-s-a trecut la pregătirea perimetrului unde va începe construcția unui nou corp de clădire pentru spitalul orășenesc
-s-au executat noi finisaje
la secțiile de ambulatoriu ale
spitalului, secții pe care le-am
amenajat, după cum bine știți,
prin fonduri europene
-s-a investit în secția de neurologie a spitalui

Cronica anului 2017

-s-au demarat lucrările de
renovare a clădirii muzeului
orașului, clădire cu caracter
istoric pentru Sebiș
-am adus la Sebiș entitatea
GAL- Grupul de Acțiune Locală- astfel încât să deschidem noi facilități de finanțare
prin fonduri europene pentru
proiectele orașului, precum și
pentru proiecte ale cetățenilor
noștri
- asigurarea întreținerii
spațiilor verzi și a curățeniei
orașului s-a înscris în calendarul acțiunilor întreprinse
în oraș, după cum s-au depus
eforturi și pentru întreținerea
străzilor orașului
- au fost sprijinite activitățile culturale și sportive, în
acest sens fiind organizate
multiple activități culturalfolclorice
-susținerea activităților liceului a constituit de asemenea,
o prioritate și anul trecut
-în luna decembrie anul trecut am câștigat proiectul de
construcție a unei clădiri pe 3
nivele la liceu, respectiv ateliere școală pentru elevi, precum
și pentru construcția unei noi
grădinițe în oraș, proiect ce va
începe anul acesta și care este
în valoare de 3.600.000 LEI,
finanțarea fiind asigurată prin
Ministerul Dezvoltării
Cele expuse anterior sunt câteva din proiectele implementate anul trecut, pe tot parcursul
anului 2017, la fel ca în toți anii
de când am fost ales primar, actul administrativ fiind îndreptat spre cerințele cetățenilor,
existând o transparență totală
în tot ceea ce s-a întreprins din

punct de vedere administrativ,
astfel încât să se cunoască de
către cetățeni toate proiectele
noastre, cu toate cheltuielile
aferente, principiul de bază fiind acela că orice proiect implementat în oraș are la bază
sumele de bani colectate prin
impozite și taxe locale, sume pe
care cu greu și le plătește fiecare
și de aceea, este normal și firesc
ca cetățenii noștri să cunoască
pe ce s-au cheltuit banii lor, în
ce scop și cu ce folos.
Toate investițiile realizate au
avut la bază un mod de administare corect, conceput pe
posibilitățile economice reale
ale orașului, evitând a face lucrări de mântuială sau cârpeli,
gândirea mea administrativă
fiind mereu de a investi în realizări importante, de anvergură, pentru a lăsa ceva bun și
durabil generațiilor viitoare.
-Se vede că anul trecut orașul
a progresat. Sunteți mulțumit
de evoluția orașului din 2017 ?
-Ca și primar, dar și ca
cetățean, vă mărturisesc că
mereu vreau mai mult, dorind să văd întreagul oraș cât
mai repede pus la punct în
totalitate, așa cum de altfel
sunt convins că-și doresc toți
concetățenii mei. Pentru acest
deziderat am muncit an de an,
și an de an, în limita resurselor
financiare disponibile, am mai
pus o cărămidă la amenajarea
unui oraș cât mai frumos și
plăcut tuturor.
Anul trecut am făcut, întradevăr, noi pași importanți în
această direcție, dar mai sunt
încă multe de făcut pentru a
ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care ni-l dorim toți cei
care locuim aici.
Suntem pe un drum bun,
avem un oraș care a progresat,
ceea ce-mi doresc și pe mai
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departe. Lucrul cel mai important ca și comunitate este
să vedem o evoluție pozitivă
de la an la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul anului
2017, reușindu-se continuarea strategiei de dezvoltare a
orașului, prin acoperirea atât
a cheltuielilor administrative
și de funcționare, cât și identificarea
resurselor pentru
proiecte necesare progresului
Sebișului.
Principiul după care ne-am
ghidat ca și administrație locală a fost cel al corectitudinii,
depunând toate eforturile pentru progresul Sebișului, având
o deschidere clară oricărei solicitări a sebișenilor, căutând
ca în limita reglementărilor
legale să încercem să rezolvăm
fiecare doleanță a cetățenilor.
De asemenea, subliniez că niciodată politica nu a fost confundată cu administrația și prin
tot cea ce am făcut, am căutat
să mențin un climat de liniște și
pace în oraș, conlucrând cu toți
factorii locali pentru progresul
comunității noastre locale.
Toate realizările anului trecut
la care am făcut referire s-au
pus în practică prin implicare
și efort, fiind rodul muncii în
echipă, ele neputând fi puse în
practică dacă nu aveam lângă
mine un Consiliu Local ce m-a
sprijinit în toate demersurile
mele și un aparat administrativ
al Primăriei format din oameni
pregătiți, cărora le mulțumesc
atît pentru munca pe care au
depus-o pe tot parcursul anului trecut cât și pentru faptul că
mi-au fost aproape și au muncit
cot la cot cu mine pentru a putea implementa aceste proiecte.
Totodată, doresc să mențiuonez
și buna colaborare pe care am
avut-o cu celelalte autorități publice din oraș. >>> pag. 5

Ample lucrări de pavare în Sebiș și Prunișor

S-au amenajat locuri de joacă
pentru copii

S-au demarat lucrările
Au fost reabilitate acoperișurile la Liceu
de construcție a unui nou corp
și Spitalul din Prăjești
de clădire pentru spital

SEBIȘ EXPRES
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Un an 2017 pozitiv pentru orașul Sebiș

Cronica anului 2017

Interviu cu primarul Feieș Gheorghe

Sisteme de iluminat și sonorizare la Casa de Cultură

- Având în
vedere că s-a conturat structura bugetului local pentru anul
2018, 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 buget prin care continuăm administrarea Sebișului în vederea
implementării unor noi proiecte
utile pentru comunitatea locală, precum și finalizarea unor
investiții deja începute.
În acest sens, s-au prevăzut
sumele necesare desfășurării
activităților instituțiilor școlare,
a activităților culturale (organizarea unor evenimente importante la Sebiș), administrative, fiind stabilite și finanțările
pentru anumite investiții în
infrastructură, finalizarea construirii și amenajării unor obiective importante, dar și pentru
cofinanțările necesare unor noi
proiecte europene etc.
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 demarând noi proiecte
cu finanțare europeană, de la
Consiliul Județean Arad și prin
programe naționale.
Pot spune deci, că structura bugetului de anul acesta ne permite
asigurarea necesarului financiar
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 asigurarea unei continuității a modernizării 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 2018. Pot însă
face o scurtă prezentare a principalelor proiecte pe care le avem
în vedere pentru oraș, luând în
considerare atât lucrările începute și care dorim să le finalizăm anul acesta, cât și unele noi
pe care le avem în plan pentru
dezvoltarea orașului:
-modernizarea stației de epurare a orașului, proiect de viitor
important pentru Sebiș, în momentul de față pregătim proiectul necesar cu finanțare din

>>> pag. 4

fonduri europene
-construirea atelierelor școală
la liceu și a unei noi grădinițe
în Sebiș, proiect pe care l-am
câștigat anul trecut și care are
valoarea de 3.600.000 Lei
-vom continua amenajarea de
noi trotuare pavate, atât în Sebiș,
cât și în satele aparținătoare
- parcurile din oraș. grav afectate de furuna de anul trecut
intră într-o nouă fază de amenajare, prin amenajarea zonelor verzi, amenajarea locurilor
de joacă pentru copii, montarea
de noi stâlpi de iluminat ornamental, delimitarea zonelor cu
gazon, amenajarea unor scuaruri pentru flori, amplasarea
noi băncuțe pentru recreere etc
- este prevăzută și finalizarea
lucrării de construcție la podul
nou de peste Valea Dezna, lucrare aflată și ea în execuție
-sunt prevăzute sumele necesare pentru repararea capitală a muzeului orașului (Casa
Wallheim)
- investițiile în spitalul orășenesc vor continua și în acest
an. După ce am renovat clădirea pe interior și exterior, am
deschis laboratorul, secția de
radiologie, secțiile ambulatorii, secția de neurologie, am
investit în reabilitarea secției
de pediatrie, anul acesta vom
moderniza secția de interne,
secția de salvare și vom începe
construcția noului corp de clădire al spitalului-investiție în
valoasre de 2.000.000 LEI
-programul de asfaltare străzi
este și el în atenția noastră, urmând ca pe parcursul anului să
demarăm noi lucrări de asfaltare străzi
- de asemenea, ca în fiecare
an, o importanță deosebită se
va acorda atragerii investitorilor privați în Sebiș, investitori
care să aducă un plus economiei orașului și să creeze noi
locuri de muncă.
-nu în ultimul rând, am început demersurile pentru prelungirea magistralei de gaz către
Sebiș, astfel încât, în câțiva ani
să vedem Sebișul racordat la
gaz. Este un proces greoi, am
avut în acest sens o primă întâlnire la Prefectura Arad, unde,
am și prezentat proiectul nostru, proiect pe care-l am pregătit încă din anul 1995
Cele prezentate mai sus sunt
câteva dintre proiectele prevăzute pentru acest an, proiecte
pe care le susținem din fonduri
proprii, cu sprijin de la Consiliul
Județean, din fonduri europene
sau guvernamentale.
Fac precizarea că, pe lângă investițiile în proiectele amintite,

structura bugetului cuprinde și
capitolele destinate întreținerii
spațiilor verzi, susținerea activității școlilor și grădinițelor, asigurarea finanțării 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 corespunzător, pe capitole și
obiective bine definite, de care în
mare parte sunt mulțumit și care
ne permite continuarea strategiei locale de modernizare graduală a Sebișului.
-Un gând pentru sebișeni la
început de 2018?
-În primul rând mulțumesc tuturor cetățenilor din Sebiș, Donceni, Prunișor și Sălăjeni, fiindcă
i-am simțit alături mereu și împreună cu care doresc să continuăm administarea orașului cât
mai bine și cu rezultate pentru
comunitatea noastră locală.
Doar în unitate și bună înțelegere poate exista progres, iar
faptul că la la Sebiș suntem o
echipă puternică și unită se vede
prin modul cum se organizează activitatea administrativă, cu
rezultate concrete în inițierea și
derularea promptă a proiectelor
de modernizare necesare pentru
oraș. Stabilitate și predictibilitate! Aceasta este cheia succesului și asigurării continuității în
administrație!
Orașul Sebiș, ca și unitate administrativ 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
caracterul fiecăruia, și ne plac
oamenii frumoși și sinceri, care
doresc normalitatea, nu zânzania. Așa doresc să trăim cu
toții, cu bucuria fiecărei 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, în toată
activitatea mea dorindu-mi un
singur lucru: să las ceva frumos
și de subsrtanță în urma muncii
mele, să văd cum Sebișul prosperă, să văd cum comunitatea
locală dispune de cât mai bune
condiții de urbanism.
Vă doresc tuturor unitate și nu
dezbinare, pentru a trăi în bună
înțelegere uni cu alții, spre binele nostru și al tinerelor generații.

Investiții în secția
de neurologie și secțiile
ambulatorii ale spitalului

A fot amenajată
noua bibliotecă a orașului

Noul pod peste Valea Dezna,
în construcție

Încă un proiect câștigat:
3.600.000 LEI
Pentru orașul Sebiș!

Anul trecut primarul Feieș a
câștigat un nou proiect pentru Sebiș:
3.600.000 LEI pentru construcția și
amenajarea unei clădiri pe 3 nivele 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.
SEBIȘ EXPRES
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Evenimente deosebite
Anul 2017 s-a caracterizat și prin
desfășurarea în oraș a unor evenimente deosebite, culturale, școlare,
religioase, evenimente de care ne vom
aduce mereu aminte cu drag, deoare-

ce, prin frumusețea lor ne-au arătat că
avem un oraș frumos, cu oameni unici,
o comunitate locală care a participat cu
bucurie la fiecare manifestare ce a fost
organizată la noi!

Spectacol dedicat „Zilei Naționale”
„Cupa orașului Sebiș la călărie”
o nouă ediție de succes

„Caravana Tradițiilor de Iarnă”

Concertul de colinde

În data de 3 decembrie, Casa
de Cultură Sebiș și-a deschis din nou
porțile, găzduind un eveniment cultural-caritabil deosebit. Tinerii artiști
de pe Valea Crișului Alb au organizat
un spectacol unic prin care au venit în
sprijinul copiilor ce provin din familii
cu situații materiale grele.
ARTĂ PENTRU INIMA ROMÂNULUI, un spectacol în care talentul
și prestațiile tinerilor artiști ne-au condus de la ascultare spre dans și voie
bună, de asemenea cartea ,,Vocea pacientului’’ autor Daniel Țole și-a deschis coperta pentru a cunoaște oameni
deosebiți, iar expoziția de pictură (Citadine – Aneta Beatrice Filip) ne-a îmbrăcat frumos cu bucuria culorii, reușind
încă de la început să călătorim în ,,Povestea cămășii de cânepă” (scurtmetraj
realizat de Alexandru Pop).
Așadar acest spectacol folcloric a fost
dedicat atât zilei Naționale a României cât și sărbătorilor de iarnă. Toți cei

„Festivalul de Muzică”
eveniment de anvergură al județului

Balul Bobocilor la Liceul din Sebiș

Alexandru Pop:Este
un tânăr artist care
iubește tradiția și o conduce pe drumul cel bun
astfel încât să o păstrăm
vie și în prezent. A întâlnit mulți oameni pentru

prezenți au trăit cu adevărat ﬁecare moment, ﬁind prezenți într-un număr extrem de frumos, îmbrăcând astfel sala
cu zâmbete, aplauze și emoții.
Implicarea noastră a pus în lumină bucuria copiilor în perioada sărbătorilor
de iarnă, reușind să ajutăm 70 de familii, transformându-ne cu toții în zâmbete calde pe chipul copiilor.
Spectacolul a fost moderat de Costinela Mihoc, o prezență frumoasă ﬁind, iubitoare de folclor și referent cultural la
primăria Dezna. A dăruit spectacolului
o emoție aparte mai ales când a colindat
alături de Ansamblul Junii Cetății Dezna. Ansamblul este coordonat de Balog
Adrian din Oradea și colaborează cu diferite hoteluri din zona noastră, unde
susțin cu mare dăruire diferite evenimente. Am întâlnit în acest ansamblu
copii care iubesc tradițiile, jocurile populare românești, ﬁind onorați să ﬁe
prezenți la spectacole culturale-caritabile.

a descoperi tradiția. Femeile i-au povestit cum
se lucra pe vremuri, arătându-i modele de cusături, l-au lămurit despre
muncile femeieşti dintro gospodărie ţărănească. Bărbaţii l-au învăţat
despre unelte şi meşteşuguri, despre muncile
de la câmp. Fașcinat de
ceea ce a aﬂat s-a hotărât să-şi schimbe modul
de viață, de la port până
la fapte. Umblă acum
îmbrăcat în costum ţărănesc, cântă muzică populară, cultivă cânepă, o

prelucrează, toarce, urzeşte, ţese la război, aşa
cum se făcea odinioară
în satele noastre.
“Am trăit pe această scenă niște momente speciale. Scena locului în care te-ai născut și
ai crescut te pune în fața
unor emoții aparte. Este
minunat să ai ocazia de
a le cânta vecinilor, prietenilor și foștilor profesori. Am șimțit, poate mai mult ca niciodată,
dragostea și aprecierea
publicului. Da, nicăieri
nu e ca acasă, subscriu!”

Cosmina Brădean: cursurile de canto la

Partidele de fotbal-evenimente sportive

SEBIȘ EXPRES

Născută în Germania,
a crescut la țară, în comuna Chisindia, provenind dintr-o familie modestă, iubitoare de artă
și frumos, părinții i-au
insuﬂat dragostea față
de cântec și de costumul popular . La vârsta de 17 ani a început

școala populară de arte
din Arad sub îndrumarea d-nei prof. Mărioara
Miclea, un an și jumătate mai târziu participa la
primul concurs de folclor organizat de TVR 3
,,Vocea populară” unde
la etapa județeană a
obținut locul 1.
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Evenimente deosebite

Cosmina Brădean: Tânăra ar- nii satului, costume foarte vechi și

terpretării. A susţinut numeroase concerte și recitaluri în țară, la Sebiș, pe
scena Operei Naționale
Române din Timișoara,
scena Filarmonicii „Banatul”, teatrul Mihai
Eminescu din Oravița,
precum și în străinătate.
A obținut locul I la concursul internațional de
canto Music in the world
de la Roma. Daria Crişan a dăruit evenimentului un farmec clasic și
plin de emoție.
la Colegiul Național
“Moise Nicoară” Arad.
A terminat Școala Populară de Artă, secția canto
muzică populară. În prezent este eleva doamnei
Mărioara Miclea și face
parte din Grupul Folcloric “Sânzienele”.
“Am ales să particip
deoarece a fost un spectacol prin care s-a sprijide Design, „Aurel Vlaicu, specializarea Design
Graﬁc, Arad. Pe lângă
această facultate, a urmat şi studiile Colegiului Pedagogic” Vasile
Goldiş” Arad, Institutor
Desen.
“Din fragedă copilărie mi-a plăcut să desenez. Când alți copii se
jucau pe afară de exemplu în zăpadă, eu îi prifacă să ascultăm cu atenție
“Vocea pacientului. Chiar
dacă este inginer iubește
să scrie realitatea în care
trăim și își găsește timp să
ﬁe util oamenilor, să ﬁe un
model de urmat pentru cei
tineri. A fost și este scânteia multor proiecte caritabile, așa cum a fost și
de această dată și ne bucurăm că unele dintre ele
se desfășoară și în orașul
nostru alături de tinerii
noștri artiști.”.
A fost premiat de unele edituri din România și
ales în ultimii doi ani ca
ﬁind cel mai popular scriitor din județ.
Este implicat doar în
proiecte caritabile, iar banii proveniți din vânzarea
cărților îi donează unor
cauze sociale și nu numai.
“Întotdeauna acasă mă
simt complet și mereu voi
veni cu idei, cu alte proiecte și mă voi implica

foarte valoroase, dar și cântece din
zona noastră.
“M-am simțit excelent la acest
spectacol, întreaga sală a vibrat alături de mine, am trăit momente pe
care le-am sădit în suﬂetul meu și
îmi doresc să ﬁe cât mai multe astfel de spectacole care să ne umple
inimile de voie bună”.
Daria Crişan: Socă și Teatru „Live Muse Art”, desfăprana Crisan Daria Nicoşurată la Liceul de Arte „Sabin Drăleta, a studiat Canto clagoi” din Arad.
sic la Conservatorul din
Nu este la prima „ispravă” de acest
Timişoara și cursurile
gen, el a câştigat premiul I la chimasterale în Stilistica Intară în cadrul concursului „Sound
of Music” 2015, desfăşurat la Oradea, la care au participat concurenţi
reprezentând mai multe judeţe din
partea de vest a ţării.
Felix Alin Bejan: Tânăr chita- Alin face chitară din clasa a III-a, îndrumat de profesorul Ciprian Dingă.
rist, cunoscut arădenilor de la festi“Artă pentru inima românului, a
valul Maris Fest (Bulci), a luat locul fost un spectacol la care am particiI la categoria folk, la prima ediție a pat cu toată dragostea și din tot suConcursului Internațional de Muzi- ﬂetul”.
Dalia Suba: Are 16
te și a început să prac- despre trecerea anilor, ani și este în clasa a 11-a
tice muzica, nu doar astfel a cuprind în frude distracție și lipsă de mosul ei moment toaactivitate ci să trans- te sărbătorile de iarnă.
forme totul într-o trăi- „Mă bucur că am făre pe care să o simtă și cut parte din acest
spectacol de suﬂet,
să o ofere oamenilor.
La acest spectacol a unde am trăit momencântat un cântec pa- te unice. Toți ar trebui
Maria Brădean: triotic în cinstea Ma- să ne unim să organiAre 15 ani și este o rii Uniri, un colind zăm cât mai des aseAneta Beatrice Filip:
tânără artistă din fru- pentru Nașterea Mân- menea
evenimente.
mosul nostru oraș. De tuitorului nostru și a Dacă nu o facem noi, Este născută în Arad,

tistă aﬁrmă: « Pot spune că de aici
a început totul… am primit aprecieri din partea unui juriu format din
personalități ale folclorului românesc și tot de aici a început și colaborarea mea cu studioul teritorial
TVR Timișoara !
De-a lungul timpului a strâns multe costume populare de la bătrâ-

mică i-a plăcut să cân- încheiat cu o doină atunci cine?”

absolventă a Facultății

Ansamblul Pădu- de tradiționale de pe Daniel Țole: Scriitoreanca din Chisin- Valea Crișului Alb. Au rul nostru, prezentat în cadia: A fost înﬁințat la
mijlocul anului 2009
și este coordonat de
Nelu Todică. La acest
spectacol ansamblul
și-a făcut o intrare deosebită cu două colin-

dansat o polcă de Bihor și două jocuri din
zona noastră. Au făcut un adevărat spectacol, ridicând publicul în picioare.
Prof. Ciprian Dingă: În data
de 3 decembrie 2017, am avut marea bucurie de a prezenta publicului din Sebiș, pe lângă ceilalți colegi
minunați prezenți pe scenă, în cadrul spectacolului ,,Artă pentru inima românului”, o serie de cantece
care sper că au mers la inima spec>>> pag.8
tatorilor.

drul spectacolului atât de
frumos de doamna profesor Florica Brad, cea care
l-a susținut încă de la început în lumea simplă a cuvintelor.
“Dacă în anii trecuți
ne-a îndemnat să “Trăim
din iubire”, apoi ne-a îndreptat paşii, inima şi acţiunile spre „Atingerea
speranţei”, ne-a vorbit astfel încât să simțim „Aroma timpului”, ne-a învățat
cum să privim “Dincolo
de aparențe” ca azi să ne

“Am trăit cu adevărat ﬁecare moment, am
simțit energia pozitivă și susținerea celor
prezenți. A fost un spectacol deosebit, prin care
oamenii au reușit să ne
cunoască, prin care am
ajutat. Am cântat acasă
și m-am bucurat văzând
o sală plină de oameni
dragi care au trăit ﬁecare notă muzicală alături
de mine.”
nit o cauză nobilă într-o
perioadă specială a anului, perioada Crăciunului. Totul s-a desfășurat
la superlativ și am apreciat faptul că a fost organizat de tineri pentru
tineri. Eu m-am simțit
minunat și sper ca și cu
altă ocazie să mai putem
colabora”.
veam din geam şi redam
pe hârtie jocurile lor şi
al fulgilor de nea. Tehnica mea preferată este
acuarela. O ador! Îmi
place în special să redau arhitectura oraşelor, perspectivele diﬁcile şi să pictez în cafea.
Pe lângă această tehnică
pictez şi pereți. E din ce
în ce mai la modă să ai
pereți pictați”.
în asemenea evenimente
speciale, să le dăm șanșa
frumoșilor artiști de pe
Valea Crișului Alb să se
aﬁrme. O sală plină de oameni inimoși, de oameni
dragi au făcut ca acest
spectacol să aibă puls,
zâmbet și implicare”.
Vă mulțumesc din toată inima și sper că în urma
acestui spectacol cu toții
am devenit mai buni, mai
iubitori, mai implicați, mai
toleranți… mai umani.
Dacă nu ne iubim valorile suntem pierduți ca oameni, ca națiune!
“Mulțumim
domnului primar Gheorghe Petru Feieș, domnului viceprimar Demetrescu Radu,
Consiliului Local și domnului director al “Casei
de Cultură Sebiș” Ioan
Muscă pentru încredere
și susținere, vă mulțumim
vouă celor prezenți!”
SEBIȘ EXPRES
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Ciprian Dingă:
Spectacolul s-a deschis cu CORUL DE
COPII de la BISERICA ORTODOXA SEBIS nr.1, care au încântat publicul cu
trei cântece și anume
,,Cântecul batalioanelor’’, ,,O ce veste minunată” și ,,Colinda
vânătorilor”.
Ca idee generală, acest cor a luat
naștere în urmă cu doi
ani, când, la inițiativa
Preotului Beni Ioja și
susținut de doamna
profesor Florica Brad,
am fost contactat personal pentru a începe să lucrez efectiv cu
copiii.
Mă bucur pentru traseul parcurs împreună
și sper să avem sănă-

tate și putere de muncă în continuare pentru a ne bucura alături
de acești minunați copii prin cântec.
Partea a doua a spectacolului ,,Artă pentru inima românului”
a fost susținută de Corul ,,Cantus Bravissimi” al Liceului Teoretic Sebiș.
Acest cor prezintă o
limită de varstă puțin
mai ridicată, asfel că
aici activează elevi
din clasa a VI-a până
în clasa a XII-a.
Toți elevii corului

sunt elevi cu dorință
și disponibilitate pentru cântat, astfel că am
reușit să închegăm repertoriu din ce în ce
mai divers și complex
pentru un liceu teoretic. Repertoriul a cuprins urmatoarele melodii: ,,Imnul Cantus
Mundi”, ,,Gazde mari
nu mai dormiți” și ,,În
ieslea din Viﬂeem”.
Bucurie mare este
să văd că efortul muncii noastre a dat roade,
roade care au fost răsplătite prin aplauze și
considerații sincere.

Evenimente deosebite

„Festivalul Toamnei”activitate tradiție a liceului din Sebiș

Serbările de ﬁnal de an

Vești bune pentru anul 2018

Dacă vorbim despre
retrospectiva
anului
2017, nu putrem să nu
facem referire la serbările școlare, serbări ce
au adus bucuria Crăciunului în oraș, fiecare
anul acesta se întrevede a fi un an în profesor, împreună cu
care fiecare sursă de finanțare con- elevii săi, organizând
tează.
serbări de final de an
Până acum, reprezentantul orașului care mai de care mai
nostru în Consiliul Județean Arad,
respectiv Cristi Feieș, a reușit să
obțină pentru Sebiș- în cei 5 ani de
când ocupă funcția de președinte a
Comisiei de Buget Finanțe- aproximativ 48 miliarde lei vechi, bani
ce au fost folosiți la modeniazrea
orașului!
Felicitări! Și de această dată Cristi
Feieș și-a făcut datoria față de Sebiș
și sebișeni! Avem un reprezentant
valoros la Consiliul Județean Arad!

400.000 Lei ( 4 miliarde lei vechi)
de la Consiliul Județean Arad
pentru orașul Sebiș

Cristi Feieș, președintele comisiei
Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Arad reușește să obțină
pentru orașul Sebis suma de 400.000
LEI( 4 MILIARDE LEI VECHI)
pentru finanțarea unor proiecte de
dezvoltare ale orașului nostru. Este
o veste îmbucurătoare, mai ales că

Taxele și impozitele locale
nu se modifică!

La inițiativa primarul Feieș Gheorghe, Consiliul Local a aprobat ca
taxele și impozitele locale pentru
anul 2018 să nu se modifice, rămânând la nivel de anul trecut.
Practic, orașul Sebiș este singurul
oraș din Arad care din anul 2015
nu a mai mărit taxele și impozitele
locale!
Chiar și în aceste condiții grele
care se întrevăd la orizont, vă in-
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formez că taxele și impoztele locale rămân neschimbate pentru anul
2018. Am hotărât să nu le mărim,
deoarece pentru mine contează
cetățenii noștri, contează comunitatea noastră locală, pe care o văd
ca pe o familie. Dacă noi nu ne
ajutăm, nu ne ajută nimeni.”-ne-a
declarat primarul Feieș Gheorghe.
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frumoase.
Pentru a reintra în atmosfera acelor zile, vă
aducem în prim plan
câteva imagini de la serbarea grădiniței „Samariteanul”-serbare a bucurie și voioșiei, serbare
magică, după cum magice sunt și zilele sărbătoriilor iernii.

