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-Toată lumea este conștientă că vă 
identi� cați practic cu orașul Sebiș, care 
pe parcursul mandatelor dumneavoas-
tră a progresat cnstant, an de an. Care 
este secretul acestei administrări e� -
ciente și cu rezultate notabile pentru 
Sebiș?

-În primul rând, modul de gândire și 
de realizare a actului administrativ. Fără 
lucruri făcute „pe genunchi”, fără chel-
tuieli ce nu pot �  acoperite din surse 
bugetare clar prestabilite, � ecare pas pe 
care-l facem este calculat și bine fun-
damentat economic. Acum suntem în 
Uniunea Europeană și trebuie să avem și 
mentalitate europeană, ceea ce înseamnă 
predictibilitate, stabilitate, ancorare în 
realitățile economice și implicit proiecte 
viabile și sustenabile pentru oraș, cu im-
pact real în îmbunătățirea condițiilor de 
urbanism ale comunității noastre locale. 
Cu toții trebuie să � m realiști în tot ceea 
ce întreprindem și să gândim pozitiv, 
pentru a avea certitudinea unui viitor 
mai bun.

Pe scurt, aș putea spune că am gândit 
mereu administrarea orașului pe baza 
unor principii corecte de a privi lucru-
rile, respectiv:

Am dovedit că se poate construi corect 
și onest, pentru binele orașului Sebiș. 
Am îndeplinit, în primul rând, ceea ce 
au dorit cetățenii din Sebiș, Prunișor, 
Donceni și Sălăjeni. Am fost mereu 
aproape de comunitatea locală, așa cum 
șade bine unei adevărate familii sebișene 
din care facem parte cu toții.  Am tratat 
pe � ecare, întotdeauna cu respect. Am 
implementat o administrație deschisă, 
fără ascunzișuri. Am informat mereu, cu 
sinceritate, despre tot ceea ce am între-

prins pentru oraș. Am adus cu mine o 
atmosferă de lucru bună, de colaborare 
cu toată lumea. Am muncit zi de zi pen-
tru punerea în practică a unor proiecte 
de investiții prin care să putem  progresa 
ca și comunitate, gândind mereu pentru 
viitor. Am avut în vedere o strategie de 
dezvoltare locală concepută global, pe 
paliere distincte, speci� ce unei dezvol-
tări durabile și solide a orașului, luând 
în calcul toate sectoarele importante 
pentru evoluția Sebișului: săsnătate, cul-
tură, administrație, sport, învățământ, 
ordinea și liniștea publică etc.

Așa s-au construit edi� ciile reprezen-
tative pentru oraș, s-au modernizat spi-
talele, liceul, s-a amenajat centrul civic, 
s-a construit baza sportivă, s-au amena-
jat trotuarele, rețelele de apă și canaliza-
re, cele de iluminat public, s-au deschis 
serviciile de pompieri, jandarmerie și 
� nanțe publice, s-au pus bazele � lialei 
facultății UVVG etc. Totul, gândit glo-
bal, pentru a avea un oraș dinamic, un 
oraș care să asigure toate condițiile și 
facilitățile necesare traiului și dezvoltării 
sănătoase a comunității noastre locale. 
Nimic din ceea ce am prognozat pentru 
Sebiș nu a fost gândit la fușereală, totul 
a fost conceput ca un ansamblu urbanis-
tic, ca un conglomerat de servicii publice 
necesare dezvoltării durabile a orașului.

-Cum ați caracteriza evoluția Sebișului 
în acest prim an din prezentul mandat 
de primar?

-O evoluție bună, cu un progres vizibil 
de către orice cetățean de bună credință, 
deoarece, trebuie să recunoaștem, avem 
printre noi, cum de altfel este și în alte 
părți, anumiți oameni care tot timpul au 
fost, sunt și vor �  „Gică contra”- după 
cum se spune în vorbele populare.

Eu, când am decis să candidez și pentru 
acest mandat de primar al orașului Sebiș, 
am făcut-o pentru că am dorit să continui 
ceea ce am început, respectiv moderniza-
rea  Sebișului, Donceniului, Sălăjeniului 
și Prunișorului, știind că pot să fac acest 
lucru și demonstrând concetățenilor mei 
încă din mandatele precedente că și știu 
ce trebuie făcut pentru a progresa ca și 
oraș.

Un an de mandat- noi realizări pentru orașul Sebiș
De vorbă cu primarul Feieș Gheorghe

Primar 
Feieș Gheorghe

A  f o s t   d a t ă  î n  f o l o s i n ț ă
C a s a  d e  C u l t u r ă

>>> pag.2

Prin investiții substanțiale, 
s-a reușit acreditarea spitalului

A fot pavată 
zona Palatului Finanțelor Publice
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Niciodată nu m-am ha-
zardat în luarea deciziilor, iar dacă am 
cerut votul sebișenilor și pentru acest 
mandat, am fost conștient de faptul că voi 
putea continua ceea ce am început încă 
de acum 20 de ani, respectiv asigurarea 
unei dezvoltări reale pentru orașul Sebiș 
și comunitatea noastră locală. Cum? 

Prin muncă, seriozitate și implicare, 
pentru a iniția și implementa proiecte 
utile și necesare, lucru ce s-a și întâmplat.

La concret, în acest prim an din man-
datul curent de primar al orașului Sebiș 
s-a reușit:

-darea în funcțiune a Casei de Cul-
tură și implicit desfășurarea primelor 
activități culturale în acest edi� ciu al 
Sebișului, un edi� ciu construit cu mari 
eforturi, dar care acum face parte din 
patrimoniul orașului, urmând a deservi 
multe generații de acum încolo

-� nalizarea procedurii de acreditare 
a spitalului din Sebiș, lucru deosebit de 
important pentru oraș, deoarece fără a 
avea această acreditare nu am mai �  pu-
tut avea un spital orășenesc

- s-a � nalizat pavarea zonei de lângă 
Palatul Finanțelor Publice

-au fost amenajate prin pavare aleile 
parcului din spatele Palatului Adminis-
trativ

- s-a realziat iluminatul ornamental a 
parcului la care am făcut referire ante-
rior

-s-a pus la punct biblioteca orașului, 
care acum funcționează în incinta Casei 
de Cultură

- s-a trecut la construcția noului pod de 
peste Valea Dezna, lucrări ce sun aproa-
pe de � nalziare

-au fost asfaltați încă 25 km de străzi, 
care au cumulat străzi în Sebiș. dar și în 
Prunilor, Donceni, Sălăjeni, precum și 
în cartierul Prăjești

- au fost semaforizate cele două inter-
secții principale din oraș

-s-au construit noi trotuare pavate în 
Sebiș

- a fost reabilitată total sala de sport de 
la Liceu

- s-au reparat acoperișurile spitalului 
și liceului, afectate de grindina ce s-a 
abătut asupra orașului anul acesta

- au fost amenajate noi locuri de joacă 
pentru copii

-a fost sprijinit învățământul, s-au or-
ganizat diverse manifestări culturale, 
s-a susținut activitate Clubului de Fot-
bal al orașului

Cele prezentate mai sus sunt exem-
ple concrete de proiecte bene� ce pentru 
orașul Sebiș, pe care le-am reușit conti-
nua, iniția sau derula în acest prim an al 
acestui nou mandat de primar, mandat pe 
care mi l-au încredințat sebișenii și cărora 
le și mulțumesc cu această ocazie pentru 
încrederea pe care mi-au acordat-o.

După cum vedeți, se muncește la Sebiș, 
nu se stă. Fiecare investiție realizată, � -
ecare proiect întocmit înseamnă muncă, 
înseamnă efort, înseamnă implicare, în-
seamnă ore întregi de gândire, concepere 
și pregătire a documentațiilor necesare, 
înseamnă studiu și prognoză bugetară. 
Nimic nu se face de pe o zi pe alta, dar 
pentru aceasta m-au ales cetățenii, iar eu 
vreau să văd cum orașul Sebiș  se moder-
nizează, evoluează.

An de an mi-am luat foarte în serios 
atribuțiile și nimeni nu poate spune că nu 
avem rezultate. Dimpotrivă, orașul Sebiș 
se poate lăuda nu doar cu proiecte majo-
re de infrastructură duse la bun sfârșit, ci 
și cu un pachet de proiecte investiționale 
importante  gândite pentru mai departe.

-Acum, o întrebare mai delicată...
după atâția ani muncind pentru binele 
orașului, după atâtea realizări concrete 
pentru Sebiș, se mai găsesc și contesta-
tari ai activității dumneavoastră?

-Oricât ai munci, oricât ai face, oricât 
te-ai strădui, mereu sunt și unii care au 
câte ceva de comentat. Din răutate, din 
invidie, din lipsă de preocupare....nu știu 
de ce, dar asta este lumea în care tră-
im.  Mi-am asumat însă acest lucru încă 
de la primul meu mandat de primar. Și 
chiar dacă am mai spus-o, vreau să întă-
resc acest lucru, eu am candidat  pentru 
poziția de primar al orașului Sebiș doar 
din dragoste pentru oraș, pentru sebișeni 
și � indcă am dorit să mă implic în dez-
voltarea orașului, știind de la bun început 
că pot face acest lucru. Ca și primar nu 
prea am timp liber, răspund în mod di-
rect de o sumedenie de lucruri, trebuie să 
� u atent la � ecare prevedere legislativă, 
să � u în permanență la curent cu toate 
proiectele oportune ce apar pentru oraș, 
ba mă mai și cert cu unul sau altul ce 
vine să bage „bețe-n roate” cum se spune, 
doar � indcă are ceva interes, sau pur și 
simplu pentru că nu cunoaște reglemen-
tările existente în derularea oportună și 
e� cientă a activității administrative. Adi-
că, am de lucru de nu știu cum să mă mai 
împart, am un salar mediu, nu am timp 
pentru familie așa cum aș dori și mai mă 
lovesc și de tot felul de situații neplăcute. 
Cu toate acestea, am ales să mă implic în 
administrație, � indcă vreau să progresăm 
ca și oraș, ca și comunitate. 

Un an de mandat- noi realizări pentru orașul Sebiș
De vorbă cu primarul Feieș Gheorghe
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Au fot amenajate prin pavare 
aleile parcului central

A fot amenajată
 noua bibliotecă a orașului 

Noul pod peste Valea Dezna, 
în construcție

S-au amenajat locuri de joacă 
pentru copii

Primar 
Feieș Gheorghe
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Un an de mandat- noi realizări pentru orașul Sebiș
De vorbă cu primarul Feieș Gheorghe

Asta trebuie să în-
țeleagă toți sebișenii: au în mine un 
primar cu pregătire, � ind și doctor 
în economie și administrație și sunt 
devotat Sebișului, lucru pe care l-am 
demonstrat în decursul anilor, nu in-
teresului personal sau mai știu eu ce 
inventează unii sau alții. Tocmai aceia 
sunt cei care au interese ascunse, nu 
eu, care muncesc pentru oraș, arătând 
prin activitatea mea că am  proiecte 
importante � nalizate sau pe rol, prin 
care orașul Sebiș și toți cei care locu-
iesc aici au doar de câștigat sub forma 
dezvoltării și modernizării orașului, a 
strategiei de dezvoltare locală gândită 
de mine de-alungul anilor. Probabil că 
dacă nu aș face nimic toată ziua sau 
aș sta doar în chefuri și povești, mulți 
dintre cei care comentează la adresa 
mea m-ar vorbi numai de bine. Din 
păcate pentru ei, acesta nu-i felul meu 
de-a � . 

Eu sunt primar ca să muncesc pentru 
oraș, fac acest lucru zi de zi cu responsa-
bilitate și obligație față de votul obținut 
de la cetățeni și mă preocup de a ad-
ministra Sebișul cât mai bine. Repet, nu 
pe povești, invenții sau minciuni, ci la 
concret, pe baza realității economice, 
având ca scop găsirea celor mai bune 
soluții pentru a obține � nanțări pentru 
proiectele de investiții pe care le dorim 
în Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăje-
ni. Iar la acest capitol, le mulțumesc 
consilierilor locali � indcă aprobă pro-
iectele mele și nu blochează adminis-
trarea orașului, precum și angajaților 
Primăriei, pe care-i consider colegii 
mei și împreună cu care doresc să � m 
o echipă în administrație. Între noi tre-
buie să � e doar colegialitate, ceea ce 
se traduce prin respect reciproc și res-
ponsabilitatea � ecăruia de ași îndeplini 
atribuțiile în scopul derulării la Sebiș a 
unei administrații cu rezultate concre-
te, transparentă și aplecată înspre nevo-
ile cetățenilor.

-Pe mai departe, ce urmează?
-Muncă, muncă și iar muncă. Iar, 

în tot acest timp, caut și iarăși caut, 
noi oportunități pentru a întocmi și 
alte proiecte prin care să aducem noi 

investiții în oraș. Nu de ieri pe azi. To-
tul necesită timp și o  bună pregătire a 
� ecărui pas pe care-l facem. Mergem 
înainte! Așa trebuie să privim lucruri-
le pentru a avea rezultate, iar din acest 
punct de vedere, rea� rm sebișenilor că 
mă voi implica 100% pentru a ne mo-
derniza  orașul și a progresa an de an.

-Un mesaj de � nal pentru sebișeni?
-Ei sunt cei care m-au ales primar, 

pentru ei muncesc, în fața lor răspund 
pentru realizările sau nerealizările 
mele, deci cum să nu le transmit câte-
va gânduri la � nalul acestui interviu? 
În primul rând vă salut pe toți și vă 
spun că sunt primarul tuturor, adică și 
a celor care m-au votat și a celor care 
mă contestă, deoarece așa trebuie să 
� e, aceasta este normalitate într-o so-
cietate corectă și așa vreau să � e și la 
noi. Înainte de toate sunt locuitor al 
Sebișului, la fel ca toți ceilalți și abia 
apoi primar, iar pentru a putea mer-
ge înainte pe cale cea bună, indiferent 
de resentimente, trebuie să înțelegem 
că suntem împreună pentru binele 
orașului, că trebuie să � m o familie, 
și chiar dacă avem divergențe sau opi-
nii diferite trebuie să găsim înțelegere, 
să vrem să găsim punctul comun în 
discuții, iar acest punt trebuie să � e 
binele orașului Sebiș. Exact ca într-o 
familie: avem același drum! Progresul 
Sebișului! Să nu uităm niciodată acest 
lucru, � indcă acesta este adevărul pe 
care trebuie să ni-l asumăm, nu să-l 
denaturăm după cum i-ar place unuia 
sau altuia. 

Vă transmit că vom continua pe di-
recția unei modernizări continue, du-
rabile și sustenabile a orașului, lucru pe 
care ni-l dorim cu toții, fără a neglija 
însă nici viața sportivă sau  culturală.

Multă sănătate și să ne întâlnim cu 
bine și cu bucurie prin oraș, întărindu-
vă încă o dată faptul că oricare cetățean 
poate veni oricând la Primărie, să mă 
întrebe orice dorește, deoarece eu, ca 
și primar nu am nimic de ascuns, ci 
dimpotrivă, decât să aveți îndoieli sau 
să aplecați urechea la spusele unui sau 
altuia, mai bine mă întrebați pe mine, 
� indcă de aceea m-ați ales primar.

>>> pag.2 Acoperișuri reabilitate la 
Liceu și Spitalul din Prăjești

S-a realizat iluminatul 
ornamental în parcul central

Î n c ă  2 5  k m
d e  n o i  s t r ă z i  a s f a l t a t e

S-au asfaltat:
- străzile din Donceni
-străzile din Sălăjeni

-drumurile către cimitire din Sălăjeni, 
Donceni, Prăjești și Prunișor

- 10 străzi din Sebiș

Sala de sport a liceului,
complet reabilitată!
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Grădinița „Samariteanul”- un exemplu educativ în Sebiș
Adio gradinita…..

 Facem popas,i ata in plina vara si 
numaram  25 de ani de cand si-a des-
chis portile Gradinita Samariteanul 
din Sebis.Popas al recunostintei fata 
de Dumnezeu cu care am inceput  
aceasta lucrare si singurul care o poa-
te duce mai departe biruitor.

Prin gradinita noastra au trecut 
aproximativ 450 de copii care au fost 
educati cu dragoste si rabdare de ca-
tre educatoarele care au fost de la in-
ceput pana acum

 Sub grija unui Dumnezeu iubitor, 
samanta Cuvantului Sau a fost sema-
nata in inimile copiilor si ea va creste 
si va da roade in viitor.

Doresc sa adresez un cuvant celor  10 
copii care incheie ciclul prescolar.A 
venit vremea sa mergeti mai depar-

te.Am incercat in toti acesti ani  sa va 
oferim tot ce am avut noi mai bun.Am 
pus in � ecare din voi o scanteie din 
mintea noastra si o bucata din inima 
noastra.Speram doar ca timpul va pas-
tra si va multiplica ceea ce aveti bun si 
curat in voi.Aveti sansa sa aveti alaturi 
de voi niste parinti minunati pe care 
trebuie sa-I respectati si sa-I iubiti!

Multumim parintilor ca ne-ati in-
credintat ceea ce aveti mai pretios in 
aceasta lume:

copiii dumneavoastra.Ne-a facut 
deosebita  placere  sa colaboram im-
preuna.

Acuma la despartire va uram mult 
success in continuare,sa � ti sanatosi 
sa va bucurati de frumusetile vietii si 
sa treceti cu bine peste greutatile ei.

Director ,Toma Florica
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Grădinița „Samariteanul”
 un exemplu educativ în Sebiș

Extras din Articolul 6 Legea 
50/1991:

(4) În vederea eliberării cer-
tifi catului de urbanism, soli-
citantul - orice persoană fi zi-
că sau juridică interesată - se 
va adresa autorităţilor prevă-
zute la art. 4 cu o cerere care 
va cuprinde atât elementele de 
identifi care a imobilului pen-
tru care se solicită certifi catul 
de urbanism, respectiv locali-
tate, număr cadastral şi număr 
de carte funciară, unde este ca-
zul, dacă legea nu dispune al-
tfel, cât şi elementele care de-
fi nesc scopul solicitării.

(5) Certifi catul de urbanism 
nu conferă dreptul de a execu-
ta lucrări de construcţii. 

(6) Certifi catul de urbanism se 
emite şi în următoarele situaţii: 

a) în vederea concesionării 
de terenuri, potrivit legii; 

b) în vederea adjudecării prin 
licitaţie a proiectării lucrărilor 
publice în faza de „Studiu de 
fezabilitate”, potrivit legii; 

c) pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind 
circulaţia imobiliară, atunci 
când operaţiunile respective au 
ca obiect: 

– comasarea, respectiv dez-
membrarea terenurilor din/în 
cel puţin 3 parcele; 

– împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul rea-
lizării de lucrări de construcţii 
şi de infrastructură; 

– constituirea unei servituţi de 
trecere cu privire la un imobil. 

Operaţiunile juridice menţi-
onate, efectuate în lipsa certi-
fi catului de urbanism, sunt lo-
vite de nulitate. Solicitarea 
certifi catului de urbanism este 
facultativă atunci când operaţi-
unile de împărţeli ori comasări 
de parcele fac obiectul ieşirii 
din indiviziune, cu excepţia si-
tuaţiei în care solicitarea este 
făcută în scopul realizării de 
lucrări de construcţii şi/sau de 
lucrări de infrastructură.

Primăria Orașului Sebiș

 INFORMAȚII UTILE : Documente necesare 
pentru obținerea Certifi catului de Urbanism

În atenția cetățenilor!
Ca și administrație locală, de-

punem eforturi constante pen-
tru asigurarea și întreținerea 
curățeniei în oraș, lucru pe 
care orice cetățean de bună 
credință poate să-l observe în 
� ecare lună. 

Chiar dacă, avem și surprize 
neplăcute, când unii cetățeni 
nu respectă normele elemen-
tare de curățenie, aruncând 
sau depozitând diverse deșeuri 
în zone nepermise, am evi-
tat pe cât am putut să aplicăm 
sancțiuni, mergând pe consi-
derentul că până la urmă și cei 
mai necivilizați, văzând efortu-
rile depuse noi-administrația 
locală- și implicit, oamenii 
gospodari din Sebiș, Prunișor, 
Sălăjeni și Donceni, care au 
grijă de întreținerea curățeniei, 
vor lua aceste exemple și se vor 
conforma regulilor de bună 
conviețuire, speci� ce oricărei 
comunități locale ce dorește să 
progreseze.

De asemenea, vă facem cunos-
cut că proprietarii de case, tere-
nuri sau spații comerciale, tre-
buie să întrețină proprietățile 
pe care le dețin cât și spațiile 
a� ate pe domeniul public din 
fața proprietăților (trotuare, 
spații verzi, șanțuri), prin tun-
derea ierbii, curățarea pomi-
lor, întreținerea șanțurilor și 
podețelor, adunarea deșeurilor 
dacă este cazul și au obligația 
de a nu lăsa animalele din gos-
podărie pe domeniul public.

Dorim să readucem în atenția 
dumneavoastră necesitatea și 
obligația � ecăruia de a res-
pecta normele elementare de 
curățenie, există un program 
stabilit de colectare a guno-
iului menajer, iar atunci când 
aveți probleme în depozitarea 
unor anumite tipuri de gunoi 
rezultat din diverse activități 
gospodărești nu ezitați să ne 
cereți sprijinul.

Primăria Orașului Sebiș

Serviciul Public Comunitar 
de Evidență a Persoanelor 

Face apel către toţi cetăţenii pentru a veri� ca termenul de valabi-
litate al actului de identitate , astfel încât să nu devină contraveni-
enţi 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 Orașului Sebiș
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Casa de Cultură- gazdă a unor evenimnet culturale deosebite
De la deschidere, Casa de Cul-

tură a orașului a găzduit o serie 
de evenimente culturale deose-
bite, de la concerte, scenete de 
teatru, conferințe, dezbateri etc.

Printre suita de evenimente or-
ganizate la Casa de Cultură s-au 
numărat și manifestările de an-
vergură ale liceului, ultima ast-
fel de manifestare � ind cea de-
dicată „Zilei Școlii”.

Evenimnetul a avut loc la � ne-
le anului școlar 2016-2017, re-
spectiv în luna iunie a acestui 
an, � ind o manifestare cultural-
școlară de marcă a liceului din 
Sebiș, prin acest ultim moment 
al anului școlar, învățământul 
sebișan arătând încă o dată că 
are valoare, are un fundament 
solid, reprezentat de dascălii și 
elevii ce fac parte din structura 
școlară a orașului.

S-a văzut din plin acest lucru 
după cum a fost organizat eve-
nimentul, cu momente distincte 
în program, momente ce au cu-
prins concerte, scenete de tea-
tru, dar și premierea ceor mai 
merituoși elevi ai școlii, care 
prin activitate lor și-au adus 
aportul în promovarea liceului 
din Sebiș.

Vă prezentăm și noi câteva 
imagini de la această festivitate a 
liceului, sperând că vă vom adu-
ce în fața privirii amintiri fru-
moase, aceste imagini � ind grăi-
toare pentru modul exemplar în 
care a fost pregătit acest eveni-
ment școlar.

Liceul și școala gimnazială 
din Sebiș au valori, iar acest lu-
cru se vede la � ecare manifesta-
re organizată de instituțiile de 
învățământ din oraș!

„Ziua Școlii”-în imagini și cuvinte
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Extras din Articolul 3 Lege 
50/1991:

(1) Construcţiile civile, indus-
triale, agricole, cele pentru sus-
ţinerea instalaţiilor și utilajelor 
tehnologice, pentru infrastruc-
tură de orice fel sau de oricare 
altă natură se pot realiza numai 
cu respectarea autorizaţiei de 
construire, precum și a regle-
mentărilor privind proiectarea 
și executarea construcţiilor, 
pentru: 

a) lucrări de construire, recon-
struire, consolidare, modi� care, 
extindere, reabilitare, schimba-
re de destinaţie sau de repara-
re a construcţiilor de orice fel, 
precum și a instalaţiilor aferen-
te acestora, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 11 (din Legea 
50/1991 n.r.); 

b) lucrări de construire, re-
construire, extindere, reparare, 
consolidare, protejare, resta-
urare, conservare, precum și 
orice alte lucrări, indiferent de 
valoarea lor, care urmează să � e 
efectuate la toate categoriile de 
monumente istorice prevăzute 
de lege - monumente, ansam-
bluri, situri - inclusiv la anexele 
acestora, identi� cate în același 
imobil - teren și/sau construcţii, 
la construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor 
și în zone construite protejate, 
stabilite potrivit legii, ori la con-
strucţii cu valoare arhitecturală 
sau istorică deosebită, stabilite 
prin documentaţii de urbanism 
aprobate;

c) lucrări de construire, recon-
struire, modi� care, extindere, 
reparare, modernizare și rea-
bilitare privind căile de comu-
nicaţie de orice fel, lucrările de 
artă, reţelele și dotările tehnico-
edilitare, branșamente și racor-
duri la reţele de utilităţi, lucrări-
le hidrotehnice, amenajările de 
albii, lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, lucrările de instalaţii 
de infrastructură, lucrările pen-
tru noi capacităţi de producere, 
transport, distribuţie a energiei 
electrice și/sau termice, precum 
și de reabilitare și retehnologi-
zare a celor existente; 

d) împrejmuiri și mobilier ur-
ban, amenajări de spaţii verzi, 
parcuri, locuri de joacă și agre-
ment, pieţe și alte lucrări de 
amenajare a spaţiilor publice; 

e) lucrări de foraje și excavări 
necesare pentru efectuarea stu-
diilor geotehnice și a prospecţi-

unilor geologice, proiectarea și 
deschiderea exploatărilor de ca-
riere și balastiere, a sondelor de 
gaze și petrol, precum și a altor 
exploatări de suprafaţă, subtera-
ne sau subacvatice; 

f) lucrări, amenajări și con-
strucţii cu caracter provizoriu 
necesare în vederea organizării 
executării lucrărilor, în condiţi-
ile prevăzute la art. 7 alin. (1) și 
(1^3); g) organizarea de tabere 
de corturi, căsuţe sau de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu 
caracter provizoriu: chioșcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expune-
re, corpuri și panouri de a� șaj, 
� rme și reclame, copertine și 
pergole situate pe căile și spaţi-
ile publice, anexe gospodărești, 
precum și anexele gospodărești 
ale exploataţiilor agricole situa-
te în extravilan; 

i) cimitire - noi și extinderi.
(2) În vederea simpli� cării 

procedurii de autorizare a exe-
cutării lucrărilor de construcţii 
provizorii prevăzute la alin. (1) 
lit. d), g) și h), precum și pentru 
instalarea reţelelor de comuni-
caţii electronice, inclusiv a echi-
pamentelor componente, în mă-
sura în care pentru acestea nu 
sunt necesare și lucrări asupra 
infrastructurilor � zice de susţi-
nere, autorizaţia de construire 
se emite în baza documentaţiei 
pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 
50/1991:

(1) Demolarea, dezafectarea 
ori dezmembrarea, parţială sau 
totală, a construcţiilor și insta-
laţiilor aferente construcţiilor, 
a instalaţiilor și utilajelor teh-
nologice, inclusiv elementele 
de construcţii de susţinere a 
acestora, închiderea de carie-
re și exploatări de suprafaţă și 
subterane, precum și a oricăror 
amenajări se fac numai pe baza 
autorizaţiei de des� inţare obţi-
nute în prealabil de la autorită-
ţile prevăzute la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� inţa-
re se emite în aceleași condiţii 
ca și autorizaţia de construire, 
în conformitate cu prevederile 
planurilor urbanistice și ale re-
gulamentelor aferente acestora, 
potrivit legii, cu excepţiile pre-
văzute la art. 11.

Primăria
Orașului Sebiș

Informații  Utile
Documente necesare pentru obținerea 

autorizației de construire:

Casa de Cultură-
 gazdă a unor evenimnet culturale deosebite

„Ziua Școlii”-în imagini și cuvinte
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Pentru a preveni producerea unor 
evenimente ce pun în pericol viaţa, 
sănatatea și bunurile persoanelor vă 
aducem la cunoștiinţă următoarele 
măsuri care trebuie sa le aveţi în ve-
dere la arderea vegetaţiei uscate:

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

•Arderea resturilor vegetale, gunoa-
ielor, deșeurilor și a altor materiale 
combustibile se face în locuri special 
amenajate ori pe terenuri pregãtite, 
cu luarea mãsurilor ce se impun pen-
tru împiedicarea propagãrii focului 
la vecinãtãţi, asigurându-se suprave-
gherea permanentã a arderii, precum 
și stingerea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Arderea miriștilor se face numai 
dupã luarea mãsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagãrii focu-
lui la vecinãtãţi, asigurându-se supra-

vegherea permanentã a arderii; 
•Utilizarea focului deschis nu se 

admite la distanţe mai mici de 40 m 
faţã de locurile cu pericol de explozie: 
gaze și lichide combustibile, vapori 
in� amabili, explozivi etc., respectiv 
10 m faţã de materiale sau substan-
ţe combustibile: lemn, hârtie, textile, 
carton asfaltat, bitum, ulei etc., fãrã a 
�  supravegheat și asigurat prin mãsuri 
corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se executã nu-
mai pe baza permisului de lucru cu 
foc acordat in urma intocmirii docu-
mentatiei prealabile de catre Garda de 
Mediu.

Încalcarea prevederilor susmenţio-
nate precum și nesesizarea acestor în-
calcari autoritatilor abilitate (poliţie, 
pompieri), atrage după sine raspun-
derea contravenţională sau penală, 
după caz, în conformitate cu actele 
normative în vigoare.

În urma avertizării 
de caniculă pentru 
această vară  emisă de 
meteorologi, cu aten-
ţionare de tempera-
turi peste 35grade 
celsiusla nivelul jude-
ţului Arad, Direcţia 
de Sănătate Publică 
a Judeţului Arad re-
comandă populaţiei 
următoarele măsuri 
preventive:

• hidratarea pentru 
funcţionarea normală 
a organismului;

• pentru prevenirea 
incidentelor este re-
comandat, pe cât po-
sibil, evitarea expune-
rii prelungite la soare, 
între orele 11-18;

• purtarea pălăriilor 
de soare, haine lejere 
și ample, din � bre na-
turale, de culori des-
chise;

• lichidele consu-
mate trebuie să nu � e 
foarte reci, deoarece 
se elimină mult mai 
repede din stomac 
decât cele calde;

• nu consumaţi alco-
ol (inclusiv bere sau 
vin) deoarece acesta 
favorizează deshidra-
tarea și diminuează 
capacitatea de luptă a 
organismului împo-
triva căldurii;

• evitaţi băuturile 
cu conţinut ridicat de 
cofeina (cafea, cola) 
sau de zahăr (sucuri 
răcoritoare carboga-
zoase) deoarece aces-
tea sunt diuretice;

• consumaţi fructe 
și legume proaspete 
(pepene verde, gal-
ben, prune, castra-
veţi, roșii) deorece 
acestea conţin o mare 

cantitate de apă;
• evitaţi activităţile 

în exterior care nece-
sită un consum mare 
de energie (sport, 
grădinărit, etc);

• diferenţa de tem-
peratură nu trebuie să 
� e foarte mare, dacă 
aveţi aer condiţionat 
reglaţi aparatul ast-
fel încât temperatura 
să � e cu 5 grade mai 
mică decât tempera-
tura ambientală.

Primăria  Sebiș

Recomandări privind canicula

În � ecare an, în 15 august, crești-
nii ortodocși și cei catolici serbează 
una dintre cele mai mari sărbători 
ale bisericii creștine, Adormirea 
Maicii Domnului, cunoscută în po-
por ca Sfânta Maria Mare sau Sân-
tămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii 
Domnului este considerată și săr-
bătoarea care desparte lunile de 
vară de cele de iarnă iar în aceas-
tă zi se sărbătorește și Ziua Mari-
nei deoarece Maica Domnului este 
considerată ocrotitoarea marinari-
lor.

Adormirea Maicii Domnului este 
sărbătoarea în amintirea zilei în 
care Fecioara Maria și-a dat ob-
ștescul sfârșit iar informaţii despre 
această sărbătoare nu se găsesc în 
S� ntele Evanghelii, decât în tradiţia 
Bisericii.

În scrierile părinţilor orientali se 
spune că Maica Domnului a fost 
înștiinţată printr-un înger de mu-

tarea ei din această viaţă. De ase-
menea, se spune că apostolii a� aţi 
în acel moment în zone diferite ale 
lumii au fost aduși pe nori pentru a 
�  prezenţi la acest eveniment. De-
oarece Apostolul Toma nu a putut 
�  prezent la înmormântare, când a 
ajuns după 3 zile acesta a cerut să 
� e deschis mormântul pentru a pu-
tea săruta mâinile Născătoarei, dar 
intrând el a găsit mormântul gol. 

De-a lungul timpului în cuvântă-
rile Părinţilor Bisericii s-a a� rmat 
faptul că Fecioara Maria a fost învi-
ată de Fiul Său și luată cu trupul în 
Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai 
spune că după ce și-a săvârșit mi-
siunea apostolică ce i-a fost în-
credinţată, de a duce credinţa pe 
Muntele Athos, Maica Domnu-
lui dorea să se mute la Fiul Său. 
Această cerere i-a fost îndeplinită 
și astfel a fost săvârșită și dorinţa 
creștinilor ca trupul Maicii Dom-
nului să nu fie supus puteziciunii 
și să fie luat la cer.

15 AUGUST-MARE SĂRBĂTOARE!
Sfânta Marie

Cu ocazia zilei de sărbătoare 
a S� ntei Marii c

are are loc  pe data de 15 august, 
urăm încă de pe acum tuturor 

cetățenilor care poartă acest nume
 un călduros  La Mulți Ani, 

multă bucurie și fericire 
alături de cei dragi!

Primar, Viceprimar,  Consiliul Local

Atenție la focurile deschise!

- Să nu dați curs solicitărilor primi-
te prin telefon din partea unor per-
soane necunoscute prin care sunteți 
anunțați că o rudă a fost implica-
tă într-un accident sau că ați câștigat 
premii sau concursuri la care nu ați 
participat și vi se cer sume de bani;

- În cazul în care la ușa dumneavoas-
tră se prezintă persoane care vând sau 
cumpără diferite produse, evitați-le. 
În nici un caz nu le permiteți accesul 

în locuință sau în curtea casei;
- Când plecați de acasă, rugați ve-

cinii sau rudele apropiate să vă su-
pravegheze locuința, procedați la fel 

și dumneavoastră când aceștia sunt 
plecați;

- Nu faceți publică plecarea dum-
neavoastră de acasă pe rețelele de so-
cializare (ex. Facebook);

- Evitați discuțiile despre bunu-
rile de valoare pe care le dețineți in 
locuință

Dacă sunteți victima sau martorul 
unor infrancțiuni sunați la numărul 
unic de urgență 112- apel gratuit!

Poliția 
vă avertizează!

unic de urgență 112- apel gratuit!

Spre informarea cetățenilor!
Toți agricultorii care utilizează  pen-

tru diverse stropiri substanțe � tos-
anitare au obligația de a ține evidența 
acestor acțiuni pe o perioadă de trei 
ani. 

Evidența substanțelor folosite, pre-
cum și a acțiunilor de stropire se în-
scrie într-un registru special care cu-

prinde toate tratamentele folosite în 
activitatea agricolă desfășurată.

Pentru evitarea unor sancțiuni ul-
terioare nu neglijați să completați 
modelele de acte ce trebuie întocmite 
în vederea asigurării și arhivării reg-
istrelor de evidență a acestor trata-
mente � tosanitare!

Atenționăm cetățenii că în containe-
rele de care dispun pentru adunarea 
gunoiului nu au voie să depoziteze 
rumeguș, cenușă, crengi, coceni, iar-
bă etc, deoarece astfel de deșeuri nu 

sunt primite la groapa de gunoi au-
torizată din județul Arad, ceea ce ne 
crează probleme în depozitarea gu-
noiului menajer respectiv. Sunt obli-
gatorii respectarea anumitor norme 
UE, de la care nu există derogări.

Primăria Orașului Sebiș

Mare atenție!


