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Sărbătoarea Floriilor
 Este un prilej de mare bucurie pen-
tru toți credincioșii, iar în aceste nu-
măr al publicației locale vă aducem 
în prim plan comunitățile creștin-
ortodoxe ale Bisericilor Ortodoxe 
din Sebiș Centru și Satu Nou, bise-
rici reprezentative ale orașului, noi 
fi ind prezenți în Duminica Floriilor, 
de unde avem și plăcerea de a vă 
aduce în fața privirii câteva imagini 
ce ne vorbesc de la sine despre fru-
moasele trăiri ale comunităților or-
todoxe de la aceste lăcașuri de cult.
 Floriile, ca și sărbătoare, rămâne în 
comuna noastră o zi în care biseri-
cile se animă, au un farmec aparte, 
iar oamenii, cu crenguțe de sălcii în 
mâini primesc sfânta împărtășanie, 
în comuniune cu Dumnezeu.

Totul este animat de cuvântul „fru-
mos”, care descrie  atât de simplu at-
mosfera unică și plină de evlavie din 
ziua Floriilor, de la cele două biserici 
ortodoxe din Sebiș.

Trebuie ca mereu să nu uităm cine 
suntem, să nu uităm de unde venim, 
să nu uităm cum am fost crescuți! Să 
nu ne pierdem identitatea! 

Aceste câteva repere morale și de 
educație importante dau unicitate 
fi ecăruia dintre noi, iar Sărbătoa-
rea Floriilor ne arată mereu cum la 
Sebiș, comunitățile creștine știu să 
trăiască cu bucurie momentele de 
dinaintea Învierii Mântuitorului, nu 
uită cine sunt, de unde vin și ce va-
lori le-au fost insufl ate în sufl et de 
cei de dinainte.

Așa trebuie să rămână mereu, ma-
rile sărbători creștine trebuie trăite  
cu respectul cuvenit, după canoane-
le bisericești, după tradițiile și obi-
ceiurile locului! Oamenii și trăirile 
interioare fac diferența! Să nu uităm 
niciodată acest adevăr!

Ziua de Florii rămâne o zi a sărbăto-
rii autentice în Sebiș, o zi ilustrată atât 
de frumos prin imaginile surprinse! O 
zi a bucuriei depline!

Sărbătoarea Floriilor
Intrarea Domnului în Ierusalim

Sărbători Pascale Fericite și Binecuvântate!
 ”Învierea Mântuitorului reprezintă, pentru noi toţi, o săr-

bătoare a bucuriei şi a speranţei. Cu acest prilej, vă adresăm 
cele mai frumoase gânduri de sănătate, clipe minunate îm-

preună cu cei dragi, linişte şi pace în sufl et, alături de creşti-
neasca urare Hristos a Înviat!”

Viceprimar Radu Demetrescu, Consiliul Local

 Sfânta Sărbătoare Pascală,
Învierea Mântuitorului Iisus Hristos

Sărbătoarea Învierii Domnului ne 
reamintește din nou de diferențele 
calendaristice  dintre Biserici: Bise-
rica occidentală a sărbătorit Învierea 
Domnului la 1 aprilie, iar Biserica 
Ortodoxă, după calendarul vechi, 
pe data de 8 aprilie. Serbarea Paște-

lui liturgic ar fi  mai frumoasă dacă 
toţi creștinii, împreună, ar sărbători 
în aceeași zi, căci ar corespunde ru-
găciunii lui Isus din seara de Joia 
Mare: „Ca toţi să fi e una, după cum 
tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca 
și ei să fi e una în noi, ca să creadă lu-
mea că tu m-ai trimis” (Ioan 17, 21). 

Dar, până când reușim, cu ajutorul 
Sfântului Duh, să sărbătorim împre-
ună Învierea Domnului, să ne re-
înnoim în sufl et cu ocazia sfi ntelor 
sărbători. În acest sens, trebuie să ne 
trăim unitatea la nivelul comunită-
ţii, a familiei și pe plan personal.

 În aceasta constă adevărata trăire în 
sufl et a sărbătorii Învierii Domnului. 
Să căutăm și să regăsim bunătatea din 
fi ecare dintre noi și bucuria de a fi  ală-
turi de aproapele nostru.
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Sărbătoarea Floriilor
la Biserica Ortodoxă Sebiș- Centru

Sărbătoarea Floriilor
la Biserica Ortodoxă Sebiș-  Satu Nou
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Informații utile
Actele necesare întocmirii dosarului 

pentru obținerea indemnizației 
de creștere a copilului

- Cerere tip
-Act de identitate ambii părinți
-Certifi cat de naștere copil
- Certifi catele de naștere ale ce-

lorlalţi copii (copie) - după caz;  
-Certifi cat de căsătorie -copie;
- Ancheta socială efectuată de 

către Autoritatea Tutelară (în ca-
zul în care părinţii nu sunt căsăto-
riţi); cererea în vederea efectuării 
anchetei sociale se depune ante-
rior dosarului la registratura Pri-
măriei ;

- Adeverinţă eliberată de autori-
tăţile competente sau de către an-
gajator, după caz, din care să re-
zulte că a realizat timp de 24 luni 
venituri profesionale supuse im-
pozitului pe venit

- Xerocopie după ultimul conce-
diu medical - sarcină și lehuzie;

- Xerocopie după cererea înre-
gistrată și depusă de benefi ciar 
la angajator (aprobată, semnată, 
ștampilată de conducerea insti-
tuţiei și specifi cată data de la care 
se solicită indemnizaţia de crește-
re copil, precum și perioada so-
licitării - până la 2 ani ,2-3-7 ani 
pentru copilul încadrat în grad de 
handicap);

- Adeverinţă privind stagiul de 
cotizare, eliberată de Casa Jude-
ţeană de Pensii, pentru ambii pă-

rinţi dacă îndeplinesc condiţii-
le de acordare (solicitarea se face 
pentru 24 de luni anterior naște-
rii copilului, după data de 25 a lu-
nii următoare nașterii copilului);

- Adeverinţă eliberată de Admi-
nistraţia Financiară pe ultimele 
24 luni anterior nașterii copilului 
(pentru părintele care nu reali-
zează venituri salariale sau pentru 
persoana care realizează venituri 
din alte activităţi prevăzute de 
lege pentru copilul născut de la 
01.03.2012;

-Extras bancar cu ștampila băn-
cii pentru opțiunea de virare aju-
tor în cont bancar

- Xerocopie după certifi catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al copilului pentru care se so-
licită

- Xerocopie după certifi catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al solicitantului;

- Xerocopie după hotărârea de 
încredinţare a minorului către 
persoana solicitantă, hotărâre ju-
decătorească de încredinţare în 
vederea adopţiei, hotărâre judecă-
torească de încuviinţare a adopţi-
ei, hotărâre de Instituire a măsurii 
de plasament, etc;

     Primăria 
  Orașului Sebiș

Aducem la cunostinta cetateni-
lor ca, potrivit prevederilor legale 
privind Codul de procedura fi sca-
la, la plata  impozitelor si taxelor 
locale se sting cu prioritate amen-
zile contravenţionale individuali-
zate în titluri executorii, în ordi-
nea vechimii, chiar dacă debitorul 
indică un alt tip de obligaţie fi s-
cală, urmand apoi urmatoarea 
ordine:

 a) toate obligaţiile fi scale princi-
pale, în ordinea vechimii, și apoi 
obligaţiile fi scale accesorii, în or-
dinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoa-
re, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor 
fi scale, vechimea acestora se sta-
bilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, pentru 

obligaţiile fi scale principale;
b) conform termenului de plată 

determinat în funcţie de data co-
municării deciziei pentru diferen-
ţele de obligaţii fi scale principale 
stabilite de organul fi scal compe-
tent, precum și pentru obligaţiile 
fi scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la 
organul fi scal a declaraţiilor fi sca-
le rectifi cative, pentru diferenţele 
de obligaţii fi scale principale sta-
bilite de contribuabil/plătitor, în 
cazul în care legea prevede obli-
gaţia acestuia de a calcula cuantu-
mul obligaţiei fi scale;

d) în funcţie de data primirii, în 
condiţiile legii, a titlurilor execu-
torii transmise de alte instituţii.

   Primăria Orașului Sebiș

Despre stingerea obligațiilor fi scale
ţeană de Pensii, pentru ambii pă-  Orașului Sebiș

Ordonanţa nr. 28/2008 
privind registrul agricol

Text publicat în M.Of. al României. 
Art. 11. 

(1) Perioadele la care persoanele fi zice 
și juridice au obligaţia să declare date-
le pentru înscrierea în registrul agricol 
sunt următoarele:

a) 5-20 ianuarie, a fost perioada de în-
scriere pentru datele anuale privind 
membrii gospodăriei, terenul afl at în 
proprietate și cel pe care îl utilizează, 
clădirile utilizate ca locuinţă, construc-
ţiile-anexe și mijloacele de transport cu 
tracţiune animală și mecanică, mașini-
le, utilajele și instalaţiile pentru agri-
cultură, efectivele de animale existente 
în gospodărie/unitatea cu personalita-
te juridică la începutul fi ecărui an, pre-
cum și modifi cările intervenite în cursul 
anului precedent în efectivele de anima-
le pe care le deţin, ca urmare a vânză-
rii-cumpărării, a produșilor obţinuţi, a 

morţii sau sacrifi cării animalelor ori a 
altor intrări-iesiri;Modifi cări (l)

b) 1-15 mai, pentru datele privind 
modul de folosinţă a terenului, suprafe-
ţele cultivate, numărul pomilor în anul 
agricol respectiv;Modifi cări (2)

c) persoanele fi zice și juridice au obli-
gaţia să declare date pentru a fi  înscri-
se în registrul agricol și în afara acestor 
intervale de timp, în cazul în care au in-
tervenit modifi cări în patrimoniul agri-
col, în termen de 30 de zile de la apari-
ţia modifi cării.Modifi cări (1)

(2) în cazul în care persoanele fi zi-
ce sau cele juridice nu fac declaraţii-
le la termenele prevăzute la alin. (1), se 
consideră că nu au intervenit niciun fel 
de modifi cări, fapt pentru care în regis-
trul agricol se reportează din ofi ciu da-
tele din anul precedent, cu menţiunea 
corespunzătoare la rubrica „semnătura 
declarantului”.

   Primăria Orașului Sebiș

Atragem din nou atenția!

Informații utile

Pentru o desfășurare corectă a execuţi-
ei lucrărilor de construire/recepţie, în-
treţinere a bunurilor imobile proprie-
tate privată, cât și pentru disciplina în 
construcţii, aducem în evidenţa cetăţea-
nului câteva aspect pentru a evita orice 
neplăceri în urma acţiunii execuţiei lu-
crărilor de construire/recepţie, întreţi-
nere asupra imobilului.

Pentru obţinerea 
autorizaţiei de construire 

se va proceda conform 
Legii 50/1991-actualizată.

Indiferent de natura construcţiei, pen-
tru a executa lucrările de construi-
re trebuie să se contracteze o persoa-
nă fi zică sau juridică autorizată pentru 
efectuarea lucrărilor; aceasta va fi  asis-
tată în timpul execuţiei lucrărilor de că-
tre un diriginte de șantier autorizat de 
I.S.C. (INSPECTORATUL DE STAT ÎN 
CONSTRUCŢII).

Recepţia lucrărilor de construire se 
va efectua în conformitate cu HG-
273/1994, la care se aduce modifi cări 
conform HG-940/2006; HG-1303/2007; 
HG-444/2014; HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadrate în ca-
tegoria “D” de importanţa, pentru re-
cepţia lucrărilor se va numi o comisie 
de recepţie și se va desfașura în urma-
torul mod: 

1. se anunţă comunicarea încheierii lu-
crărilor

2. se calculează și se completează de-
claraţie pentru regularizarea valorii in-

vestiţiei
3. are loc stabilirea datei și orei pen-

tru întâlnire a comisiei la locul investiţi-
ei pentru recepţia lucrării (pâna la data 
și ora stabilită, investitorul/proprieta-
rul numește 1-3 specialiști în construc-
ţii care fac parte din comisia de recep-
ţie, alţii înafară de constructor, diriginte 
de șantier și reprezentantul administra-
ţiei publice locale.)

4. pâna la data și ora stabilită, inves-
titorul/proprietarul, pune la dispoziţia 
comisiei de recepţie următoarele docu-
mente: 

A)certifi cat de performanţă energeti-
că; 

B)ridicare topografi că(p.a.d.) cu con-
strucţia fi nalizată; 

C)nota proiectantului; 
D)nota dirigintelui de șantier
E)copie comunicare începere lucrări 

anunţată la administraţia publică loca-
lă și la I.S.C.

F)adeverinţa I.S.C. prin care se confi r-
mă plăţile efectuate către I.S.C. a cotelor 
prevăzute conform legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadrate în cate-
goria “A, B, C” de importanţa, recepţia 
lucrărilor se va desfașura în conformita-
te cu HG343/2017, comisia de recepţie 
este format din investitor, constructor și 
toţi specialiști implicaţi in execuţia lu-
crării, și se va efectua sub directa supra-
veghere a unui reprezentant din partea 
I.S.C.

  Primăria Orașului Sebiș

Noi reglementări legale privind
 construcțiile- autorizații și recepții lucrări

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

Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor
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Marșul pentru viață,
 organizat la Sebiș

În ziuai de 25 martie 2018, 
în ziua praznicului Bunei 
Vstiri, s-a desfășurat la Sebiș o 
nouă ediție a „Marșului pen-
tru Viață”, cu binecuvântarea 
Înaltpreasfi nțitului Părinte Ti-
motei Arhiepiscopul Aradului. 

Anul acesta, Marșul pentru 
viață s-a desfășurat în peste 285 
de localități din România și Re-
publica Moldova, sub genericul 
Ajută Mama și Copilul! Ei de-
pind de tine!

 Marșul pentru Viață a avut loc la  la Biseri-
ca Ortodoxă Sebiș Centru, unde, credincioșii 
s-au adunat special pentru a trage un sem-
nal de alarmă asupra punerii vieții pe primul 
plan, ca dar de la Dumnezeu.

Marșul pentru viață reprezintă una din-
tre cele mai importante inițiative civice prin 
care se contribuie la lupta împotriva avor-
tului, „o mărturie vie despre importanța și 
sensul creștin al vieții umane, despre efectele 
dezastruoase ale avortului asupra familiei și 
societății și despre necesitatea sprijinirii fe-

meilor care urmează să nască pe copilul bine-
cuvântat de Dumnezeu” conform comunica-
tului Patriarhiei Române. Potrivit învăţăturii 
Bisericii, avortul este o crimă comisă împotri-
va unei fi inţe (persoane) nevinovate care nu 
se poate apăra. Biserica Ortodoxă Română 
binecuvintează și încurajează adopţia și în-
deamnă parohiile să ajute familiile cu mulţi 
copii vulnerabile social și, totodată, să susțină 
educarea tinerei generații în spiritul valorilor 
familiei creștine tradiţionale și să apere per-
manent darul vieţii umane

Procedura de obţinere a atestatului 
de producător

Extras din LEGEA nr. 145 din 21 
octombrie 2014 pentru stabilirea unor 
măsuri de reglementare a pieţei pro-
duselor din sectorul agricol

  ART. 3 
(1) Atestatul de producător cuprinde 

informaţii şi date privind:
  a) numele şi prenumele produ-

cătorului agricol;
  b) denumirea produselor şi su-

prafaţa de teren exploatată, respectiv 
efectivele de animale, care sunt înre-
gistrate în registrul agricol organizat 
de autorităţile administraţiei publice 
locale pe a căror rază se afl ă terenul/
ferma/gospodăria. 

(2) Valabilitatea atestatului de pro-
ducător este de un an de la data emi-
terii. Formularele tipărite şi afl ate în 
stoc îşi menţin valabilitatea până la 
epuizarea stocului.”

 (3) Atestatul de producător se eli-
berează, la cerere, persoanelor fi zice 
care optează pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice în sectorul agri-
col, după verifi carea cu privire la exis-
tenţa suprafeţelor de teren, respectiv a 
efectivelor de animale pentru care se 
solicită eliberarea atestatului de pro-
ducător.

(4) Verifi cările prevăzute la alin. (3) 
se fac în condiţiile legii, atât pe baza 
datelor din registrul agricol, cât şi în 
teren, la fermele/gospodăriile agrico-
le deţinute de solicitanţi, de către re-

prezentanţi împuterniciţi, prin dispo-
ziţie a primarului comunei, oraşului, 
municipiului, sectorului municipiului 
Bucureşti, după caz, şi de către repre-
zentaţi ai oricărora dintre entităţile 
prevăzute la art. 4.

(5) În cazul verifi cărilor efectuate de 
entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), 
rezultatul acestora se consemnează în 
cadrul unui aviz consultativ, care se 
eliberează gratuit, indiferent dacă so-
licitantul este membru sau nu al aces-
tora, prin care se propune primarului 
emiterea atestatului de producător sau 
respingerea solicitării.

  ART. 4 
(1) Atestatul de producător se elibe-

rează de către primarie în termen de 
5 zile lucrătoare de la data solicitării, 
cu avizul consultativ emis de către 
una dintre structurile asociative pro-
fesionale/patronale/sindicale din agri-
cultură, după caz, constituite conform 
legii şi organizate la nivel local/zonal/ 
judeţean/regional/naţional, care se în-
registrează la primăriile comunelor, 
oraşelor, municipiilor sau sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi care nomi-
nalizează cel puţin un reprezentant 
în acest scop, sau de către entităţile 
teritoriale din subordine sau în coor-
donare, stabilite în condiţiile legii, în 
acest scop.

Primăria Orașului Sebiș

Procedura de obţinere
 a atestatului de producător

În Monitorul Ofi cial nr. 49 din 18.01.2018 a fost 
publicată Legea nr. 28 din 15.01.2018 pentru com-
pletarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotri-
va incendiilor.

Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la in-
cendiu conform art. 30, alin. (4A1) din Legea nr. 
307/2006 cu modifi cările şi completările ulterioare, 
benefi ciarii investiţiilor care vizează construcţii pub-
lice au obligaţia să realizeze şi să amplaseze pan-
ouri de înştiinţare în dreptul intrărilor în spaţiile re-
spective, cu următorul conţinut, tipărit cu litere de 
tipar cu dimensiuni de minimum 2,5 cm, de culoare 
roşie, pe fundal alb: «Acest spaţiu funcţionează fără 
autorizaţia de securitate la incendiu.»

Obligaţia prevăzută mai sus vizează categoriile 
de construcţii, cuprinse în H.G.R. nr. 571/2016, cu 
următoarele destinaţii şi funcţiuni:

a) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia 
de comerţ - baruri, cluburi, discoteci, restaurante, 
centre comerciale, magazine, supermagazine şi hip-
ermagazine;

b) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia 
de cultură - teatre, cinematografe, săli polivalente, 
săli de spectacole sau altele asemenea, destinate sau 
deschise participării publicului;

c) clădiri ori spaţii amenajate în clădiri cu destinaţia 
de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, 
cabane turistice, pensiuni, apartamente şi camere de 
închiriat în regim hotelier.”

Nerespectarea obligaţiei de realizare şi ampla-
sare a panourilor de înştiinţare de către benefi -
ciarii investiţiilor în construcţii şi amenajări, se 
sancţionează cu amendă de la 2.501 lei la 5.000 Iei, 
conform prevederilor art 44 pct. III, lit .k) din Legea nr. 
307/2006 cu modifi cările şi completările ulterioare.

Primăria Orașului Sebiș

Pentru 
informare

28-29 Aprilie
Toată lumea este invitată!

Se continuă tradiția de a avea în oraș acest eveniment 
sportiv de excepție, care face deja parte din calendarul 

anual al manifestărilor sportive organizate în Sebiș!

Sebiș Enduro Challange

4 Mai- ora 19:00
La Casa de Cultură din Sebiș

Toată lumea este invitată!
Două ore de râg- Spectacol cu actorii 

Vasile Muraru și Valentrina Fătu-Pătrașcu
Evenimnet organizat de Casa de Cultură Sebiș

Scenetă comică
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Sărbătoarea Floriilor
Intrarea Domnului în Ierusalim La Biserica Ortodoxă -Centru

Duminica Floriilor 
este primul praznic imparatesc, cu 
data schimbatoare, din cursul anului 
bisericesc. Floriile este sarbatoarea 
care ne aminteste intrarea triumfala 
a Domnului in Ierusalim, inainte de 
Patimi.

 Floriile - date istorice
 Primele mentiuni despre aceasta 

sarbatoare provin din sec. IV: Sf. 
Epifanie, ii atribuie doua predici, iar 
pelerina apuseana Egeria (sau Ethe-
ria), descrie modul cum se sarba-

torea aceasta duminica la Ierusalim 
spre sfarsitul secolului IV.
 In vechime, Duminica Floriilor 

era numita si Duminica aspirantilor 
sau a candidatilor la botez, pentru 
ca in aceasta zi catehumenii mer-
geau cu totii, cu mare solemnitate, 
la episcop, spre a-i cere sa fi e admisi 
la botez, iar acesta le dadea sa inve-
te Simbolul credin tei. Se mai numea 
si Duminica gratierilor, pentru ca, in 
cinstea ei impa ratii acordau gratieri. 
Dupa un obicei stravechi, mentionat 
chiar in sec. IV de catre pelerina 
Egeria si generalizat in toata Bi-
serica crestina, se aduc in biserici 
ramuri de salcie, care sunt binecu-

vantate si impartite cre dinciosilor, 
in amintirea ramurilor de fi nic si 
de maslin, cu care multi mile au in-
tampinat pe Domnul la intrarea Sa 
triumfala in Ierusalim si pe care noi 
le purtam in maini ca semn al biru-
intei impotriva mortii.

Semnifi cația
 Floriilor

În Duminica Floriilor se celebrea-
ză intrarea Domnului în Ierusalim 
și se marchează începutul Săptămâ-
nii Mari. 

Duminica Floriilor este ca o poar-
tă de intrare în Săptămâna Sfântă, 
și unește triumful lui Iisus Hristos 
aclamat ca Mesia de locuitorii din 
Ierusalim și vestirea Pătimirii Mân-
tuitorului la Sfânta Liturghie. 

Pentru credincioșii catolici, par-
ticiparea la procesiunea și la Sfânta 
Liturghie din această duminică este 
un prilej de mărturisire a credinţei 
și de unitate cu toţii creștinii catolici 
din România și din lumea întreagă. 

În Duminica Floriilor se marchea-
ză începutul Săptămânii Sfi nte, când 
se celebrează misterele mântuirii 
împlinite de  Iisus Hristos în ultime-
le zile ale vieţii sale, începând de la 
intrarea în Ierusalim și până la feri-
cita pătimire și glorioasa sa Înviere. 

Într-un mod deosebit, creştinii 
sunt invitaţi să se spovedească şi 

să se pregătească pentru Învierea 
Domnului.

Seara în Joia Mare Biserica 
celebrează Cina Cea de Taină, ultima 
cină pe care Isus a luat-o împreună 
cu ucenicii săi, în ajunul morții sale. 
Această cină nu era una obișnuită, 
ca toate celelalte, ci o cină pascală, 
o cină rituală, o adevărată celebrare 
liturgică, pe care evreii o făceau și 
o fac și astăzi împreună cu cei din 
familie, cu vecinii și prietenii lor.

Numai că la Cina cea de taină  Iisus 
Hristos a schimbat complet înțelesul 
și conținutul acestei cine pascale. 
Cina pascală devine Cina Domnului 
sau Euharistia.

Cina Cea de Taină a fost prima Li-
turghie pe care a celebrat-o  Iisus 
Hristos. Orice Liturghie ce se va 
celebra până la sfârșitul lumii este 
Cina cea de taină, pe care Hristos va 
continua să o celebreze prin mâinile 
preoților săi. „Luați, mâncați, acesta 
este trupul meu. Luați, beți, acesta 
este sângele meu”. 

La Cina cea de taină, Iisus ne-a lă-
sat trupul său ca hrană, ne-a lăsat 

sângele său ca băutură.
În al doilea rând, la Cina cea de 

taină, Iisus a orânduit taina sfi n-
tei Preoții. Iisus, în cenacol, a făcut 
prima hirotonire de preoți, când a 
spus: „Faceți aceasta în amintirea 
mea”. De atunci, apostolii și, în con-
tinuare, preoții au continuat să facă 
ce a făcut Iisus în seara aceea: trans-
formă pâinea în trupul Domnului 
și vinul în sângele lui. Cutremură-
toare putere: preotul, om cu toate 
slăbiciunile și neputințele omenești, 
devine părtaș al atotputerniciei lui 
Dumnezeu.

În sfârșit, în seara zilei de Joia Mare, 
comemorăm porunca cea mare a iu-
birii, pe care Iisus a dat-o la Cina cea 
de taină. El a voit să o dea în ajunul 
morții sale, fi indcă ce spune: omul 
în ajunul morții, cu limbă de moar-
te, se imprimă mai bine în mintea și 
în inima ascultătorilor: „Să vă iubiți 
unii pe alții, precum eu v-am iubit 
pe voi”. Și ne dă un exemplu concret 
de iubire: se așează în genunchi și 
spală picioarele ucenicilor săi.

Cu toții dorim să trăim în pace, 

în unire, în armonie unii cu alții, 
să fi m o singură inimă și un singur 
sufl et, așa cum era prima comuni-
tate creștină despre care ne vorbesc 
Faptele Apostolilor. Dar tot Faptele 
Apostolilor ne dezvăluie secretul 
acestei armonii la primii creștini: 
erau statornici la frângerea pâinii, 
adică participau cu râvnă la sfânta 
Liturghie, la sfânta Împărtășanie.

Toți membrii unei comunități 
creștine, ai unei familii creștine, vor 
fi  o singură inimă și un singur sufl et 
dacă vor fi  sârguincioși la sfânta Eu-
haristie, dacă în inimile tuturor va 
bate inima plină de iubire a lui  Iisus 
Hristos din sfânta Impărtășanie.

Vinerea Mare este o zi sfântă, cea 
mai mare zi a istoriei omenirii. În 
această zi, Fiul lui Dumnezeu a mu-
rit pe cruce pentru mântuirea nea-
mului omenesc.

Crucea de pe Golgota a devenit ca-
tedra neamului omenesc, amvonul 
speranței neamului omenesc, altarul 
jertfei curate, cheia care deschide 
poarta vieții veșnice.

Săptămâna Sfântă

>>> pag. 3

>>> pag.1
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Sărbătoarea Floriilor
Intrarea Domnului în Ierusalim La Biserica Ortodoxă -Satu Nou

Fară moartea pe cru-
ce a lui Iisus, creștinismul ar fi  ră-
mas o ideologie, o colecție de sfaturi 
pentru realizarea unui ideal. Dar 
Hristos a murit pe cruce și astfel 
ne-a adus mântuirea.

Rezultatul răstignirii nu este moar-
tea fi zică a Fiului lui Dumnezeu, ci 
faptul că Iisus a murit pentru noi 
din iubire.

Iisus în clipa morții nu spune că 
s-a terminat totul. El zice: Consu-
matum est! S-a împlinit totul! S-a 
realizat totul și începe totul.

Lumea credea că moartea lui Isus 
este un eșec. Tribunalul îl condam-
nase, marele preot îl insultase, Irod 
îl socotea nebun, mulțimea a cerut 
sângele lui, ucenicii l-au părăsit... 
Numai glasul tâlharului răstoarnă 
judecata tuturor: îl descoperă pe 
Mântuitor și cere mântuirea.

În Vinerea Sfântă, Biserica se roagă 
pentru lumea întreagă, pentru toți 
oamenii, fără excepție, pentru în-
toarcerea lor. Între ei suntem și noi. 
Doamne, mântuiește-ne pe noi! 

În noaptea sfântă, în noaptea Învi-
erii, milioane de oameni stau lângă 
un mormânt gol, din care Hristos 
a ieșit biruitor, anunțând lumii în-

tregi că omul nu este condamnat la 
moartea veșnică, ci la viață veșnică. 
Cristos biruitor ne spune că păcatul 
a fost învins și trebuie să construim 
civilizația vieții și nu a morții.

Paștele este sărbătoarea tuturor 
speranțelor. 

Fără Dumnezeu omul rămâne sin-
gur și nedumerit în fața tainelor 
existenței sale. Omului, care crede, 
credința îi permite să depășească 
teama, disperarea și nesiguranța 
privitoare la rostul și sensul vieții. În 
adevărul Învierii dispare și spaima 
morții, iar viața primește un scop 
precis și un destin sigur. În Noapteă 
Sfântă a Învierii Domnului trebuie 
să ne gândim la acele daruri pe care 
ni le-a dat Învierea lui Isus. 

Această Noapte ne spune că:
t4VOUFN�DSFBپJ�EF�%VNOF[FV�ʲJ�OV�

de jocul unei evoluții întâmplătoare.
t"WFN�VO�TVĘ�FU�OFNVSJUPS�P�TDÉO�

teie din veșnicie, prin care purtăm 
asemănarea lui Dumnezeu.
t·O� BDFTUʅ� WJBپʅ� BWFN�VO� SPM� GPBS�

te important de împlinit: mântuirea 
sufl etului.
t·O� QPĕ�EB� UVUVSPS� TMʅCJDJVOJMPS�

noastre, Dumnezeu ne iubește, a 
murit pe cruce pentru noi și a înviat.
t"DFTUʅ� JVCJSF� JOĕ�OJUʅ� HBSBOUFB[ʅ�

că, în ciuda tuturor relelor, BINELE 
va învinge.

Dragi cititori! Paștele conține un 
mesaj pentru întreaga lume și pen-
tru toate generațiile:
t5JOFSJMPS� MF� TQVOF� Dʅ� WJBپB� FTUF�P�

mare posibilitate și responsabilita-
te, dar și o mare provocare, tentație: 
Ori satana, ori Cristos! – alt drum 
nu există.
t"EVMپJMPS�MF�TQVOF�DB�WJBپʅ�EJO�GB�

milie, nu poate să lipsească seriozi-
tatea, morala creștină și practicarea 
credinței.
t#ʅUSÉOJMPS� MF� TQVOF� Dʅ� PCPTFBMB�

vieții, boala, suferința nu este inu-
tilă și trecerea la Domnul trebuie 
așteptată cu speranșă și seninătate, 
cu mult curaj și convertire.

Hristos a înviat!
Acest salut creștinesc răsună de 

Paști în toate bisericile. Preamărim 
cu inimi pline de bucurie pe cel 
care a creat cerul și pământul, pe cel 
care l-a creat pe om după chipul și 
asemănarea sa, care ne cheamă pe 
toți la viață, care prin Fiul său, Iisus 
Hristos înviat din morți, a învins 
moartea și ne-a redat viața.

Sărbătoarea Paștelui este sărbă-
toarea speranțelor și ne spune că 
Hristos a înviat din morți, pentru ca 
viața noastră să aibă sens, speranță 
și lumină. Sărbătoarea Paștelui ne 
scoate din rândurile animalelor și ne 
înalță la rangul fi ilor lui Dumnezeu. 

Sărbătoarea Paștelui este sărbătoa-
rea bucuriei. Biserica, prin Litur-
ghia Pascală, ne îndeamnă: „Să ne 
bucurăm și să ne veselim, Domnul 
a înviat!” - bucuria creștinului este 
motivată. 

Prin moartea și învierea lui Hris-
tos am fost răscumpărați și eliberați 
de robia păcatului, a diavolului și a 
morții veșnice. 

Prin Învierea Sa, Iisus Hristos în-
vinge orice obstacol, orice întune-
ric, orice răutate. După Înviere, El 
le-a zis apostolilor: Eu sunt, nu vă 
temeți, eu am învins lumea! Avem 
toate motivele să ne bucurăm!

Sărbători Pascale
 Binecuvântate!

Săptămâna Sfântă
>>> pag.2
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Seri de evanghelizare
 la Biserica Baptistă Sfânta Treime din Sebiș

Cuvântul Evanghelie provine din gre-
cescul ευαγγέλιον sau evangelion 
care înseamnă „Veste Bună”. Pentru 
creștini vestea bună are ca scop pre-
zentarea intervenției lui Dumnezeu 
în lume prin Isus Hristos... Iată câte-
va exemple de versete care se referă la 
Evanghelie:
t�.BSDV����������v%VQʅ�DF�B�GPTU�ÔO�

chis Ioan, Isus a venit în Galilea, și 
propovăduia Evanghelia lui Dumne-
zeu. El zicea: ‚S-a împlinit vremea și 
Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie’”;

Apocalipsa 14:6: „Și am văzut un alt 
înger care zbura prin mijlocul ceru-
lui, cu o Evanghelie veșnică, pentruca 
s-o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminții, ori-
cărei limbi și oricărui norod”.

După cum este folosit în Noul Testa-
ment, cuvântul se referă la diferite as-
pecte din descoperirea divină. În mod 
absolut și esențial mântuirea omului 
este prin Evanghelia harului lui Dum-
nezeu...„Șifaptul acesta se va vedea 
în ziua cînd, după Evanghelia mea, 
Dumnezeu va judeca, prin Isus Hris-
tos, lucrurile ascunse ale oamenilor” 
(Romani 2:16)..

Aceasta este vestea bună: că Isus 
Hristos a murit pe cruce pentru pă-
catele lumii, că El a înviat dintre cei 
morți pentru ca să fi m îndreptățiți, “ci 
este scris și pentru noi, cărora de ase-
menea ne va fi  socotită, nouă celor ce 
credem în Cel ce a înviat din morţi pe 
Isus Hristos, Domnul nostru, care a 
fost dat dinpricina fărădelegilor noas-
tre, și a înviat din pricină că am fost 
socotiţi neprihăniţi (Romani 4:24-
25), și că prin El toți cei care cred sunt 
iertați (îndreptățiți) de toate lucrurile.

„A evangheliza înseamnă a-L pre-

zenta pe Isus Hristos în puterea Du-
hului Sfânt asa cum e El, pentru ca oa-
menii să ajungă să-și pună încrederea 
în Dumnezeu  prin El, să-L accepte 
ca Mântuitor al lor, să-L servească ca 
Rege al lor în părtășia Bisericii Sale”.

Evanghelizarea  este una dintre cele 
mai importante porunci pe care Man-
tuitorul le-a dat Bisericii. “Duceţi-vă 
și faceţi ucenici din toate neamuri-
le, botezându-i în Numele Tatălui și 
al Fiului și al Sfântului Duh Și învă-
ţaţi-i să păzească tot ce v-am porun-
cit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zi-
lele, până la sfârșitul veacului. Amin. .” 
(Matei 28:19)

Evanghelizarea  este obligatia fi eca-
rui ucenic al lui Hristos . Pavel scria 
in prima lui epistola catre Corinteni: 
“Dacã vestesc Evanghelia, nu este 
pentru mine o pricinã de laudã, cãci 
trebuie s-o vestesc; si vai de mine dacã 
nu vestesc Evanghelia!” 

Evanghelizareaeste mandatul fi eca-
rui crestin. In urma pocaintei, unul 
dintre primele lucruri pe care le fa-
cem este evanghelizarea. Abia astep-
tam sa spunem si altora despre expe-
rienta noastra. Daca pana atunci era 
un egoist acum este un altruist.

Un creștin autentic nu poate sa 
taca,dupa ce a gustat din bunatatea 
lui Dumnezeu, el va spune si altora 
despre marea lucrare pe care a facut-
o Dumnezeu sub soare.El Creatorul, 
sa moara pentru creatia Sa. Dom-
nul Isus spunea :“Evanghelia aceas-
ta a Împărăţiei va fi  propovăduită în 
toată lumea, ca să slujească de mărtu-
rie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfârșitul”.(Matei 24:14).

PSALMUL 23
t� �� %PNOVM� FTUF� QʅTUPSVM�NFV�� OV�

voi duce lipsă de nimic. 
t���&M�Nʅ�QBʲUF�ÔO�QʅʲVOJ�WFS[J�ʲJ�Nʅ�

duce la ape de odihnă; 
t���ÔNJ�ÔOWJPSFB[ʅ�TVĘ�FUVM�ʲJ�Nʅ�QP�

văţuiește pe cărări drepte, din pricina 
Numelui Său. 
t���$IJBS�EBDʅ�BS�ĕ��Tʅ�VNCMV�QSJO�WB�

lea umbrei morţii, nu mă tem de ni-
ciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul 
și nuiaua Ta mă mângâie. 
t���5V�ÔNJ�ÔOUJO[J�NBTB�ÔO�GBʴB�QPUSJW�

nicilor mei; îmi ungi capul cu untde-
lemn, și paharul meu este plin de dă 
peste el. 

t���%B�GFSJDJSFB�ʲJ�ÔOEVSBSFB�Nʅ�WPS�
însoţi în toate zilele vieţii mele, și voi 
locui în Casa Domnului până la sfâr-
șitul zilelor mele. 

Domnul este Păstorul meu…
Ce vibrante și pline de semnifi ca-

ţie sunt aceste cuvinte ale lui David, 
ciobănașul cu păr bălai, ce și-a gă-
sit ocrotirea lângă toiagul și nuiaua 
Păstorului său. Probabil, el a fost in-
spirat să scrie acest poem în vremea 
în care se străduia să rezolve proble-
mele difi cile legate de hrana și pro-
tecţia turmei sale. 

Experimentatul, dar plăpândul cio-
bănaș refl ecta, probabil, după ce gă-
sea o pășune bogată pentru oile sale, 
sau după ce alunga pericolul fi arelor 
sălbatice din preajma acestora: „eu 
am grijă de oile mele, dar de mine 
cine are grijă?”. Inspirat de Duhul 
lui Dumnezeu, David a descoperit 
printre toate aceste circumstanţe vi-
trege ale vieţii sale că există un Păs-

tor mult mai experimentat și puter-
nic, care se oferă să-l ocrotească.

Cine ar putea să descrie licări-
rea plină de speranţă ce a apărut în 
ochii speriaţi ai micului ciobănaș 
sau bucuria ce a inundat obrajii lui 
înăspriţi de intemperii, când cânte-
cul său a început să umple universul 
crizelor sale cu cuvintele: „Domnul 
este Păstorul meu, nu voi duce lipsă 
de nimic”? 

Așa am putea descrie zerile de 
evangelizare  organizate anul aces-
ta la Biserica Baptistă „Sfânta Trei-
me” din Sebiș: momente de apropi-
ere față de Dumnezeu, momente de 
căutare și găsire a Păstorului fi ecă-
ruia dintre noi, căci ascultând cu-
vântul Domnului nu putem decât să 
găsim calea cea bună, calea Adevă-
rului, cale după care trebuie să trăim 
fi ecare zi pe care Dumnezeu, Păsto-
rul nostru, ne-a dat-o pe acest pă-
mânt.

EVANGHELIZAREA
C e  e s t e …  C e  i n s e a m n ă …  D e  c e  o  f a c e m …  ?

Ne bucurăm că vă putem aduce în prim plan câte-
va imagini din cadrul acestor seri, pentru a înțelege 
bucuria și atmosfera plină de har care a caracterizat 
perioada de Evanghelizare, o bucurie trăită de către 
toți cei prezenți la ascultarea Cuvântului Domnu-
lui, o bucurie a rugăciunii și a smereniei, o bucurie 
a cunoașterii importanței primirii și recunoașterii 
lui Dumnezeu în viața fi ecăruia dintre noi!
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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 certifi cat de naştere copil, copie livret de familie, 
copi e certifi 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 certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi 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 certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi 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 certifi cat de căsătorie părinţi, certifi cat de naştere a copilului pentru care se 
solicită drepturile , copie certifi 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 certifi 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 certifi cate de naştere părinţi , copie certifi 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 certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi 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 
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Pentru
 informare

Orice persoană care dobândeşte, 
construieşte sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de trans-
port,  are obligaţia de a depune o 
declaraţie fi 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 afl 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 
fi 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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Vă atragem atenția cu privire la 
câteva aspecte legate de curățenia 
în oraș, activitate importantă 
pentru fi ecare om gospoadar, 
dar și pentru  administrația lo-
cală, mai ales că ne apropiem de 
sărbătoarea pascală.

Așa cum, în fi ecare primăvară, 
orice gospodar își face ordine în 
propria gospodărie, așa și noi, 
administraţia publică locală, în-
cercăm să gospodărim cât mai 
bine perimetrul  orașului Sebiș.

Astfel, s-au luat măsuri pentru 
întreținerea ariei administrative 
a Sebișului, prin derularea unor 
acțiuni de curățenie în zonele li-
mitrofe drumurilor, precum și a 
spațiilor verzi ce aparțin dome-
niului public. 

Ca și administrație locală, depu-
nem toate diligențele necesare pen-
tru a întreține perimetrul orașului, 
intervenind pentru menținerea 
unui aspect cât mai plăcut dome-
niului public.

Cum ne afl ăm în apropierea 
Sărbătorii Pascale, acum este 
necesar ca și fi ecare cetățean 
să se preocupe de curățenia de 
primăvară, ținându-se cont de 
anumite uzanțe specifi ce, prin 

care să încercăm împreună să 
menținem Sebișul curat.

 De aceea, fi ecare cetăţean tre-
buie să înţeleagă și să respecte 
anumite reguli de conviețuire:

- să-şi facă curat în faţa locuin-
ţei;

- să nu depoziteze utilaje agri-
cole, materiale de construcţii sau 
orice alte materiale în fata locu-
inţei;

- să repare podeţele din faţa 
caselor şi să cureţe şanţurile pen-
tru a asigura scurgerea apelor de 
ploaie;

- să nu arunce resturi nefolosi-
toare în gospodărie pe câmp, la 
marginea drumurilor sau la mar-
ginea orașului

-să asigure văruitul pomilor din 
fața propriei gospodării etc.

Doar împreună, prin colabora-
rea dintre administrația publică 
locală și cetățeni, putem avea un 
oraș Sebiș curat și plăcut vederii.

Primăria Sebiș

Curățenia de primăvară, 
o preocupare pentru toată lumea

Primăvara începe în forță
 pentru administrația locală a orașului Sebiș!

Amenajarea parcurilor centrale ale 
orașului este în plină desfășurare

Intrarea în anotimpul primăverii a în-
semnat pentru administrația locală și 
demararea unor lucrări necesare și uti-
le moderizării aspectului orașului și 
îmbunătățirii condițiilor de urmbanism 
pentru sebișeni.

Astfel, sub supravegherea viceprimaru-

lui Radu Demetrescu, s-a trecut la exe-
cutarea unor noi lucrări de remodelare 
urbanistică a Sebișului, continuându-se 
practic programul de modernizare stabilit 
prin strategia de dezvoltare locală elabo-
rată încă de anul trecut pentru prioritățile 
investiționale de anul acesta.

Se lucrează de zor la amenajarea parcului cen-
tral din oraș, unde s-a trecut la amenajarea de 
alei pavate. Parcul a intrat practic într-o reame-
najare totală, mai ales că a fost puternic afectat 
de vijelia ce s-a abătut asupra Sebișului anul tre-
cut.
În această zonă verde a orașului se amenajea-
ză alei pietonale pavate, urmând a se monta 
băncuțe pentru recreere, iluminat ornamental, 
precum și noi locuri de joacă pentru copii. De 
asemenea, este prevăzută o reamenajare peisa-
gistică a perimetrului parcului.

Lucrări de amenajare peisagistică
Pentru reîntregirea spațiului verde al 
orașului, precum și pentru asigurarea unei 
estetici deosebite parcurilor orașului, greu 
afectate de furtuna de anul trecut, s-a tre-
cut la plantarea de noi arbuști: platani, tei, 
mesteceni. 
Sunt dor câteva dintre soiurile plantate în 
această primăvară pe raza orașului.

Noile ateliere școală-în construcție
S-a început construcția clă-
dirii ce v-a adăposti atelie-
rele școală ale Liceului. 
Cu fi nanțare printr-un pro-
iect câștigat anul trecut, 
construcția atelierelor școală 
pentru elevi a început bine, 
fi ind deja turnată fundația 
și ridicați stâlpii de susținere 
pentru primul etaj al clădirii.
 Este o investiție impor-
tantă pentru învățământul 
sebișean, o investiție pentru 
viitor.

Alei pavate la cimitirul
 de pe strada Teilor

O altă lucrare demarată 
anul acesta este cea de 
amenajare a aleii centra-
le a cimitirului din Sebiș, 
alee ce va fi  pavată după 
modelul pavajelor ame-
najate în oraș.
Este o investiție cerută de 
sebișeni, care, iată, acum 
se pune în practică.

Noi lucrări la podul
 de la ANL-uri

Se lucează și la podul din 
zona ANL-urilor, lucrare 
începută acum câțiva ani 
și care este prevăzută a 
fi  fi nalizată anul acesta, 
pentru a facilita tranzi-
tul în zona respectivă din 
Sebiș


