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Stimați concetățeni, ne apropiem de 
una dintre cele mai mari sărbători din 
an și anume Învierea Mântuitorului Ii-
sus Hristos. Este praznicul care ne face 
să � m mai buni, mai iertători, să pri-
mim lumina Învierii în su� etul nostru. 
E momentul în care trebuie să uităm 
de toate necazurile și după un post de 
40 de zile, de curățire trupească și su-
� etească, să petrecem în armonie, ală-
turi de cei dragi Învierea Domnului. 

Bucuria Sărbătorii Pascale nu este 
nici trecătoare și nici înjumătățită. 
Este bucuria prin excelență, pentru 
că e bucuria deplină. Tocmai de ace-
ea nimeni nu trebuie să � e trist în 
noaptea de Înviere, căci toate moti-
vele de întristare sunt nesemni� cati-

ve față de biruirea morții.  
Una dintre caracteristicile sărbăto-

rii pascale este de a ne aminti de pa-
timile, de moartea și învierea Mântu-
itorului Iisus Hristos, de a ne aminti 
prin ce a trecut Iisus Hristos pentru a 
ne izbăvi pe noi de păcat, de a ne face 
mai buni cu cei din jurul nostru mai 
iubitori și totodată mai înțelegători. 
Vedem în aceste zile de post cutre-
murătoarele suferințe la care a fost 
suspus Mântuitorul, dar a trecut pes-
te tot răul pricinuit de � ecare dată 
iertător și plin de speranță de mai 
bine. 

Chiar dacă trăim într-o lume în care 
totul se succede cu repeziciune, iar 
oamenii parcă nu mai au timp pen-
tru ei, nu mai au timp să se bucure de 
lucrurile importante pentru liniștea 
su� etească a � ecăruia și se gândesc 
doar la grijile cotidiene materiale, în 
aceste momente nu trebuie să uităm 
că cea mai de preț bucurie este cea lă-
untrică, su� etească! 

Chiar dacă mulți trăiesc cu îndârjire 
în su� et, uitând să se bucure de cli-
pele frumoase ale prezentului, chiar 
dacă unii, din interese personale au 
ajuns să poarte dușmănie în inimă, 
sau au ajuns să-și trădeze aproapele, 
prietenul, nu trebuie să uităm măcar 
acum, înaintea  sărbătorii pascale să 

� m iertători cu cei care ne-au greșit, 
căci însuși Mântuitorul ne îndeam-
nă: “Iubește pe aproapele tău ca pe 
tine însuţi”.

Sper ca praznicul Învierii Domnu-
lui să vă aducă tuturor liniștea și bu-
curia mult râvnite de noi toți. Să spe-
răm că tradiționalele ouă roșii care 
simbolizează sângele vărsat de Iisus 
și miracolul renașterii să ne aducă și 
nouă aceste sentimente, iar mielul, 
simbol al jertfei Mântuitorului nos-
tru să ne aducă noroc și bunăstare. 

Vă doresc înainte de S� ntele Paște  
multă iubire, lumină în su� et, bucu-
rie și bineînțeles multă sănătate și să 
sărbătoriți alături de cei dragi s� ntele 
sărbători în fericire și armonie.  

”Hristos a înviat!”, 
”Adevărat a înviat”. 

Dumnezeu să ne lumineze calea și 
să � m mai buni în tot ceea ce facem.

Sărbători de Paște 
Binecuvântate!

Primar Feieș Gheorghe

Un praznic luminat și liniștit!

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

sărbătoare a bucuriei şi a speranţei. Cu acest prilej, vă 
adresăm cele mai frumoase gânduri de sănătate, clipe 
minunate împreună cu cei dragi, linişte şi pace în sufl et, 

alături de creştineasca urare Hristos a Înviat!”
Primar, viceprimar, Consiliul Local!

Primar 
Feieș Gheorghe

„Sebiș Enduro Challenge”!
Deja consacratul concurs de en-

duro „Sebiș Enduro Challenge” a 
ajuns la o nouă ediție plină de adre-
nalină, ediție care a adus din nou 
în oraș zgomotul motoarelor turate 
la maxim, arătând sebișenilor ce 
înseamnă acest frumos, dar și pe-
riculos sport. 

Organizat ca de � ecare dată de că-
tre Cătălin Mocuța, cu susținerea 
primarului Feieș și a Consiliului 

Local Sebiș, concursul a adunat la 
start peste 180 de concurenți atât 
din țară cât și din străinătate, etapa 
de la Sebiș � ind înscrisă în progra-
mul fedrației de specialitate.

Competiția de enduro s-a desfășu-
rat pe parcursul a două zile, sâmbă-
tă și duminică( 1 și 2 aprilie), două 
zile în care motoarele și ATV-uri-
le au putut �  văzute pe străzile 
orașului. >>> pag.8
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Într-un ambient deosebit, la Pensiu-
nea Onyx din Sebiș, a fost organizată o 
seară dedicată sărbătoririi de 8 Martie.

Evenimentul a avut loc la inițiativa 
primarului Feieș, care a dorit astfel 
să aducă un omagiu acestei sărbători 
a primăverii.

 A fost o seară a bucuriei, o seară în 
care doamnele și domnișoarele pre-
zente au fost centrul atenției tuturor, 

� ind practic reginele serii.
Sala  pensiunii a fost arhiplină, toată 

lumea venind a petrece, răspunzând 
astfel invitației primarului Sebișului, 
care a dorit ca prin acest eveniment 
să-și arate gratitutinea față de repre-
zentantele orașului, seara � ind una  a 
prietenieie și socializării, o seară cum 
nu se putea mai frumoasă și plină de 
bună dispoziție

Ziua de 8 Martie,
un eveniment de marcă la Sebiș

>>> pag.3
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 „ Am dorit să organizăm într-
un cadru festiv această seară 
dedicată Zilei de 8 Martie, o 
seară în care m-am bucurat 
să văd că avem o comunitate 
frumoasă, unită, o comunitate 
în care, cu toții, indiferent de 
profesia � ecăruia dintre noi, 
ne simțim bine. Așa doresc să 
văd mereu Sebișul: ca o mare 
familie! 

Vă mărturisesc că atunci 
când am venit la Sebiș nici ilu-
minat public nu prea era. Dar, 
faptul că sebișenii m-au ales 
în număr mare imediat pri-
mar al orașului, mi-a dat nu 
doar încredere, ci și susținerea 
morală de care aveam nevoie 
pentru a răzbate în hățișurile 
birocratice naționale, pentru 
a putea pune în practică pla-
nul pe care-l gândisem pen-
tru modernizarea orașului, 
pentru a face din Sebiș orașul 
care este astăzi. Nu a fost ușor, 
toate realizările din oraș au 
însemnat efort depus, zile și 
nopți de plani� care a surse-
lor de � nanțare, implicare 
permanentă în a căuta și găsi 
soluții care să ne permită să 
evoluăm ca oraș, ca și comu-
nitate. Putem vorbi astăzi de 
un oraș Sebiș cu canalizare, 
cu străzi asfaltate, alei și tro-
tuare pavate, spitale moder-
nizate și acreditate, instituții 
școlare puse la punct, rețea 
de apă extinsă, un oraș care 

are toate instituțiile necesare 
pentru cetățeni, de la servi-
ciul de � nanțe publice, pom-
pieri, poliție, jandarmerie, 
facultate etc, un oraș cu viață 
sportivă și culturală, un oraș 
cu peste 500 de � rme active 
ce asigură locuri de muncă, 
un oraș cu un Palat Admin-
sitrativ cum nu are nimeni în 
județ, un oraș într-o continuă 
schimbare. Această schimba-
re am început-o împreună cu 
dumneavoastră, sebișenii mei, 
unii � ind prezenți chiar aici, 
alții � ind plecați dintre noi 
și vreau să continui această 
schimbare  pentru a face noi 
pași în vederea modernizării 
și dezvoltării orașului nostru 
de su� et, Sebișul. Un oraș pe 
care-l iubim cu toții, căci este 
căminul nostru, casa noastră 
și avem datoria să-l îngrijim, 
să mai punem câte o cărămidă 
la fundamentul său, pentru 
a putea să lăsăm moștenire 
generațiilor următoare un 
Sebiș de care să � m mândri. 
Prin muncă, seriozitate și 
devotament se poate! Acum 
500 de ani Sebișul era sat 
aparținători de PEI-ul Ineu. 
Acum, conform statistilor Mi-
nisterului Dezvoltării, Sebișul 
este un oraș de rang VI, în 
timp ce Ineul și celelate orașe 
din județ (Sântana, Lipo-
va, Pecica, Curtici, Chișineu 
Criș, Pâncota) sunt catalogate 

ca orașe de grad VII, adică o 
categorie inferioară orașului 
nostru. Aceasta spune mul-
te despre evoluția Sebișului. 
Înseamnă că înintașii noștri 
au reușit să dezvolte mereu 
orașul, au mers pe o pantă 
ascendentă, progresivă. Asta 
trebuie să facem și noi: să 
mergem inainte pentru Sebiș, 
pentru comunitate, pentru 
copiii și nepoții noștri. Să le 
lăsăm moștenire un oraș de 
unde să nu dorească niciodată 
să plece.

Putem face acest lucru atâta 
vreme cât suntem uniți, când 
nu lăsăm ca vrajba și dezbi-
narea să intevină în marea 
noastră familie sebișeană. 
Este o familie frumoasă, 
acest lucru � ind con� rmat și 
de numeroasa prezență din 
această seară de 8 Martie! La 
Mulți Ani tuturor doamnelor 
și domnișoarelor din Sebiș, 
Prunișor, Donceni și Sălăje-
ni!”- a declarat primarul Feieș.

Seara a fost una spe-
cială, dedicată sărbătorii de 8 Martie, 
motiv pentru care, primarul Feieș, a 
oferit câte o garoafă tuturor doamne-
lor și domnișoarelor prezente.

Prin acest gest de cinstire și apre-
ciere a început evenimentul, care a 
continuat apoi în ritmurile muzicale 
ale artiștilor invitați, iar DJ Țuți, prin 
suitele hiturilor propuse publicului a 
ridicat efectiv lumea de la mese, che-
mându-i pe ringul de dans.

A fost o atmosferă cordială, de soci-
alizare, de prietenie, toți cei prezenți 
bucurându-se astfel de un eveniment 
frumos, de o seară plină de bună 
dispoziție. Exact așa cum șade bine 
unei sărbători dedicate Zilei de 8 
Martie. Imaginile  vorbesc de la sine!

Ziua de 8 Martie,
un eveniment de marcă la Sebiș

>>> pag.2

Primar 
Feieș Gheorghe
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Național Sebiș – Cermei Lunca Teuz : 4-0
Vremea bună și evoluțiile poziti-

ve ale echipei noastre din ultima 
perioadă a readus la Sebiș bucu-
ria suporterilor de a �  prezenți în 
număr tot mai mare la stadion. 
S-a văzut acest lucru la partida de 
acasă când am primit vizita celor 
de la Cermei, un meci cu miză, 
un meci greu, dar pe care echipa 
noastră l-a câștigat fără dubiu cu 
scorul de 4-0.

Putem spune că arena alb al-
bastră a renăscut odată cu înce-
perea returului, când din nou au 
apărut discuțiile despre fotbal, 
despre echipă, toată lumea � ind 
prezentă la � nal de săptămână în 

tribune pentru a susține echipa, 
pentru a se bucura de senzațiile 
unice ce pot �  trăite doar în 
compania „sportului rege”.

Partida cu Cermeiul ne-a ară-
tat o echipă „Național Sebiș” 
așa cum ne dorim, ambițioasă, 
unită. hotărâtă, diferența  de 
pe tabelă con� rmându-ne că în 
ciuda unor rezultate nefavorabi-
le din primele etape ale returu-
lui, echipa orașului are valoare, 
are potențial, lucru demonstrat 
și în ultima partidă, cea din de-
plasarea de la Alba Iulia, unde 
Național Sebiș a obținut victo-
ria.

Vă prezentăm câteva imagini de la partida 
de acasă cu Cermeiul, atmosfera partidei 
� ind una de zile mari, cu tribunele pline, 
sebișenii venind în  număr mare pentru 
a încuraja Naționalul în acest meci de 
orgoliu arădean.

Partida a fost una cu multe faze la poartă, 
jucându-se cu ambiție, arbitrilor � indu-le 
destul de greu să nu scape meciul de sub 
control.

Totul s-a terminat cu bine pentru echipa 
noastră, scorul a fost unul pe placul 

sebișenilor, 4-0, ceea ce spune mult despre 
cum a evoluat echipa noastră.

Și meciul de la Alba Iulia a fost unul pe 
placul nostru un meci de infarct scorul 
� nal � ind însă unul satisfăcător: 1-0 
pentru Național Sebiș. Două partide, două 
victorii! Echipa și-a reintrat în ritmul de 
joc pe care-l așteptam cu toții!

Nu ne rămâne decât să urăm echipei să 
continue pe aceeași linie, cu ambiție, cu 
cât mai multe victorii! 

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 Sebiș

Procedura de obţinere
 a atestatului de producător
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Așa cum, în fi ecare primăvară, 
orice gospodar îşi face ordine în 
propria gospodărie, aşa şi noi, ad-
ministraţia publică locală, încer-
căm să gospodărim cât mai bine 
perimetrul orașului. Astfel, s-au 
luat măsuri pentru curăţenia cen-
trului civic, a zonelor limitrofe 
drumurilor, precum și a spațiilor 
verzi ce aparțin domeniului pu-
blic. 

Ca și administrație locală, de-
punem toate diligențele necesa-
re pentru a întreține perimetrul 
Sebișului, intervenind pentru 
menținerea unui aspect cât mai 
plăcut domeniului public, fi ind 
întreprinse o serie de acțiuni spe-
cifi ce: cosirea ierbii, întreținerea 
spațiilor verzi și a arbuștilor or-
namentali, văruirea pomilor de 
pe domeniul public etc. 

Cum ne afl ăm în apropierea 
Sărbătorii Pascale, acum este ne-
cesar ca și fi ecare cetățean să se 
preocupe de curățenia de primă-
vară, ținându-se cont de anumi-
te uzanțe specifi ce, prin care să 
încercăm împreună să menținem 
un oraș curat.

De aceea, fi ecare cetăţean tre-
buie să înţeleagă şi 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

Drumurile din Sălăjeni și Donceni, 
pregătite pentru asfaltare

Ața cum v-am prezentat și în 
numărul trecut al ziarului, anul 
2017 a început în forță pentru 
administrația locală a orașului. 
A venit rândul asfaltării drumu-
rilor din Sălăjeni și Donceni, 
lucrările fi ind în momentul de 
față în plină desfășurare. S-a tre-
cut la pregătirea străzilor pentru 
asfaltare, fi ind executate lucrări 
de amenajare și consolidare a 
fundamentului drumurilor, prin 
lucrări de pietruire și cilindra-

re, urmând ca etapa a doua să 
înceapă cu asfaltarea propriu 
zisă.

„An de an am pus în practică 
asfaltarea unor străzi din oraș. 
Localitatea Prunișor am asfal-
tat-o acum mulți ani, iar acum, 
în baza proiectului depus prin 
programul național PNDL am 
demarat lucrările de asfaltare 
drumuri și la Sălăjeni și Don-
ceni. Prin aceste lucrări, mai 
facem un pas important pentru 
modernizarea infrastructurii 
rutiere a Sebișului, scopul fi nal 
fi ind acela de asfaltare totală a 
străzilor din Sebiș (cu cartierul 
Prăjești) și din localitățile 
aparținătoare.”- ne-a declarat 
primarul Feieș.

Curățenia de primăvară, 
o preocupare pentru toată lumea

Spre Informare Reguli de piață
ART. 7 
(1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau 

comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în 
ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli 
persoane � zice care deţin atestat de producător se reali-
zează în baza carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol.

(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la ter-
ţe persoane în baza carnetului de comercializare.

ART. 8
(3) Carnetul de comercializare a produselor din secto-

rul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către 
primarul pe a cărui rază de competenţă se a� ă terenul/
ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a �  
destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de 
la data solicitării, după veri� carea existenţei atestatului de 
producător și după veri� carea faptică în teren a existenţei 
produsului/produselor supuse comercializării.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, pro-
duse zootehnice, precum și pentru produse apicole.

 ART. 10 
(1) Regimul de utilizare a � lelor din carnetul de comercia-

lizare a produselor din sectorul agricol este următorul:
  a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
  b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
  c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
  (2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exem-

plar al � lelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, 
în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei 
� le a acestora.

  (3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel 
de vânzare de produse agricole, în orice cantitate și struc-
tură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, 
respectiv persoana � zică sau persoana juridică, cu excepţia 
exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroa-
limentare, târguri și pieţe ambulante, pentru care se aplică 
prevederile art. 15.

  ART. 11 
(1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la 

producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, 
cumpărătorul trebuie să deţină � la din carnet care justi� că 
provenienţa măr� i, cu excepţia achiziţiei acestor produse 
din pieţe agroalimentare, târguri și pieţe ambulante.

Alin. (1) al art. 11 a fost modi� cat de pct. 7 al art. I din LE-
GEA nr. 87 din 3 mai 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL 
nr. 345 din 5 mai 2016.

  (2) În cazul transportului de produse agricole efec-
tuat de către producătorii agricoli persoane � zice de la locul 
de deţinere la locul de comercializare, aceștia completează 
o � lă din carnetul de comercializare a produselor din secto-
rul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de pro-
ducătorul agricol și structurii sortimentelor transportate.

  (3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documen-
tul justi� cativ pe timpul transportului, al desfacerii măr� i, 
precum și al eventualelor retururi ale produselor necomer-
cializate.

  (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului 
produselor agricole proprii de la locul de producţie/recol-
tare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest 
caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de 
identitate și atestatul de producător.

ART. 14 
(1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obţi-

nute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii 
agricoli persoane � zice se face pe baza documentului de 
identitate, a atestatului de producător și a carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre 
ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agri-

cole proprii în spaţiile publice din România, sunt exceptaţi 
de la prevederile alin. (1). Aceștia își desfășoară activitatea 
în baza documentaţiei legale din statul membru de origi-
ne.

  (3) Producătorii agricoli au obligaţia a� șării la locul 
de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu 
privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data 
obţinerii produsului și preţul de vânzare. 

  ART. 15
Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe 

agroalimentare, târguri și pieţe ambulante, producătorii 
agricoli au obligaţia să înscrie la sfârșitul � ecărei zile/pe-
rioade, în � la din carnetul de comercializare a produselor 
din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele 
agricole și cantităţile totale vândute în ziua/perioada re-
spectivă.

Contravenţii și sancţiuni
  ART. 16 
Constituie contravenţii următoarele fapte și se sancţio-

nează după cum urmează:
  a) utilizarea carnetului de comercializare a produ-

selor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 
10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane 
� zice;

  b) transportul produselor achiziţionate de la pro-
ducători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. 
(1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane � -
zice, și cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei și con� scarea 
cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, 
pentru persoane juridice;

  c) transportul de produse agricole efectuat de 
către producătorii agricoli persoane � zice de la locul de de-
ţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevede-
rilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;

  d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul struc-
turilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu ne-
respectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor 
art. 13 alin. (1) și (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 
lei;

  e) nea� șarea etichetei de produs, prevăzute la art. 
14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

  f) desfășurarea activităţilor de valori� care a pro-
duselor agricole proprii și de exercitare a comerţului cu 
aceste produse de către persoanele � zice care nu deţin un 
atestat de producător valabil, respectiv un carnet de co-
mercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care 
nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 
lei la 22.500 lei;

  g) eliberarea de către primar a atestatului de pro-
ducător și/sau a carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei 
legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

  h) vânzarea unor produse agricole, altele decât 
cele din producţie proprie, în baza carnetului de comer-
cializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit 
prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 
15.000 lei.

  ART. 17 
Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor pre-

văzute la art. 16 se realizează de persoanele împuternicite 
de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Minis-
terul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Admi-
nistrare Fiscală, și de agenţii și o� ţerii de poliţie din cadrul 
Poliţiei Române, de către poliţia locală și de către persoane-
le împuternicite de primar.

Primăria Sebiș
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În întâmpinarea 
Sfintei Sărbători de Paște

„In vremea aceea, după ce a trecut sâmbă-
ta, când se lumina de ziua cea dintîi a săp-
tămânii, au venit să vadă mormântul Maria 
Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a fă-
cut cutremur mare, căci îngerul Domnului, 
pogorându-se din cer și venind, a prăvălit 
piatra de la ușă și a stat deasupra ei. Și înfăţi-
șarea lui era luminoasă și îmbrăcămintea lui 
albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat 
cei care păzeau și s-au făcut ca niște  morţi. 
Dar îngerul, vorbind femeilor, a zis: nu vă 
temeţi voi, căci știu că pe Iisus cel răstignit 
căutaţi. Nu este aici, căci S-a sculat precum 
a spus.Veniţi de vedeţi locul, unde a zăcut 
Domnul. Duceţi-vă degrabă și spuneţi uce-
nicilor Săi că S-a sculat din morţi și va mer-
ge mai înainte de voi în Galileea; acolo Îl veţi 
vedea. Iată, am spus vouă. Iar ele au plecat 
în grabă de la mormânt și cu frică și bucurie 
mare au alergat să vestească pe ucenicii Săi.

Dar cum mergeau ele să vestească pe uce-

nici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis: bu-
cura-ţi-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins 
picioarele Lui și I s-au închinat.Atunci Iisus 
le-a zis: nu vă temeţi. Mergeţi și spuneţi fra-
ţilor Mei să meargă în Galileea și acolo Mă 
vor vedea. Iar pe când se duceau ele, iată 
unii dintre păzitori, venind în oraș, au spus 
căpeteniilor preoţilor toate cele ce s-au în-
tâmplat. Atunci ei, adunându-se împreună 
cu bătrânii și ţinând sfat, au dat bani mul-
ţi ostașilor și le-au zis: spuneti că ucenicii 
Lui, venind noaptea, L-au furat pe când noi 
dormeam. Dacă însă se va auzi la dregător, 
noi îi vom potoli, și pe voi vă vom face fără 
grijă. Iar ei luând banii, au făcut cum i-au 
învăţat; și s-a răspândit vorba aceasta intre 
iudei până în ziua de astăzi.” Matei, XXVIII, 
1 – 16.

Cu ajutorul Bunului și Milostivului Dum-
nezeu ne apropiem de cea mai mare sărbă-
toare a creștinătăţii: ÎNVIEREA MÎNTUI-
TORULUI, sărbătoare care aduce în casele 
noastre multă bucurie. Am trecut o perioa-
dă de  patruzeci de zile de pregătire. Cum 
ne-am pregătit altfel dacă nu prin post si ru-
găciune, post și milostenie. Stim cu totii, de 
la mic la mare ce înseamnă postul. Știm cu 
toţii ce însemnă rugăciunea sau milostenia, 
rămâne doar să ne facem o analiză serioasă 
dacă am fost pe calea cea bună și dreaptă, 
sau ne-am a� at pe lângă această cale. Nu 
este su� cient să faci eforturi pentru a te abţi-
ne de la mâncare și băutură dacă nu te abţii 
și de la fapte, de la vorbe care pot provoca 
rău celui de lângă tine. >>> pag.6

Marșul pentru viață,
 organizat la Sebiș

În ziuai de 25 martie 2017, 
în ziua praznicului Buneives-
tiri, s-a desfășurat la Sebiș o 
nouă ediție a „Marșului pen-
tru Viață”, cu binecuvântarea 
Înaltpreas� 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! >>> pag.6
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În întâmpinarea 
Sfintei Sărbători de Paște

Pe tot parcursul acestor pa-
truzeci de zile de pregătire, biserica a avut 
grijă să ne de-a exemple demne de urmat 
prin pericopele evanghelice care s-au citit 
la Sfânta Liturghie.

A fost duminica în care Mântuitorul Hris-
tos face minunea vindecării slăbănogului 
din Capernaum, oferindu-ne exemplu per-
sonal de cum trebuie ajutat un semen.

A fost duminica S� ntei Cruci în care ne 
îndeamnă să ne lepădăm de noi înșine și 
de tot ceea ce este lumesc, vremelnic și tre-
cător și să-I urmăm Lui.

A fost duminica în care iarăși avem exem-
plu de întrajutorare prin vindecarea � ului 
lunatec.

Desigur că ajungem și la Duminica Florii-
lor, duminica în care Mântuitorul intră tri-
umfal în Ierusalim, este aclamat de mulţi-
me, oamenii sunt bucuroși Să-L vadă. Dar 
aceeași oameni care în aceasată duminică 
își aștern hainele inaintea Mântuitorului, 
strigând Osana, peste puţin timp vor striga 

Răstigneste-L. Este Săptămâna Patimilor, 
care se incheie cu moartea Mântuitorului 
de pe Crucea Golgotei.

Vine însă ziua intîi a săptămânii (DUMI-
NICA) când Hristos iese Învingător din 
mormânt , biruind cu moartea pe moarte.

Si pentru că am amintit în treacăt aproape 
toate momentele importante din perioada 
Postului Mare să ne cercetăm � ecare su� e-
tele și să facem o analiză a vieţii noastre 
din acest post, precum și a vieţii noastre 
de până acum, să vedem unde ne situăm. 
Suntem prin viaţa noastră de până acum 
pe drumul cel bun, sau nu ?

 Dacă da, atunci să continuăm, făcând 
eforturi pentru a deveni și mai buni, ru-
gându-L pe Dumnezeu sa � e cel care să ne 
întărească în credinţă. 

 Dacă nu, atunci să facem același lucru pe 
care l-a făcut  � ul risipitor, să găsim aceea 
putere lăuntrică de-a ne lepăda de păcat și 
de-a ne întoarce la  Dumnezeu.

În această zi de sărbătoare să lăsăm la o 
parte, ura, cearta, dușmănia, invidia și alte 
păcate care strică dragostea și buna înţele-
gere între oameni și să prăznuim cu toţii 
Învierea Mântuitorului.

Toată viaţa noastră, de azi înainte, să � e 
călăuzită de cele trei virtuţi teologice

 CREDINTĂ, 
NĂDEJDE ȘI DRAGOSTE .

Pe toată perioada de la Învierea Dom-
nului până la Înălţarea Domnului salutul 

creștinesc să � e 
HRISTOS A  ÎNVIAT !, 

iar răspunsul este de 
ADEVĂRAT  A  ÎNVIAT.

>>> pag.5

Marșul pentru viață,
 organizat la Sebiș

 Marșul pen-
tru Viață a început cu plecare 
de la Biserica Ortodoxă Sebiș 
Centru, de unde, credincioșii, 
în frunte cu protopopul 
Sebișului și cu preoții biseri-
cilor ortodoxe din Sebiș au 
pornit în marș prin centru, re-
ântorcându-se apoi la biserică, 
încercându-se astfel să se tragă 
un semnal de alarmă asupra 
punerii vieții pe primul plan, 
ca dar de la Dumnezeu.

Marșul pentru viață reprezin-
tă una dintre cele mai impor-
tante inițiative civice prin care 
se contribuie la lupta împotriva 
avortului, „o mărturie vie des-
pre importanța și sensul creștin 
al vieții umane, despre efectele 
dezastruoase ale avortului asu-

pra familiei și societății și des-
pre necesitatea sprijinirii feme-
ilor care urmează să nască pe 
copilul binecuvântat de Dum-
nezeu” conform comunicatu-
lui Patriarhiei Române. Potri-
vit învăţăturii Bisericii, avortul 
este o crimă comisă împotriva 
unei � inţe (persoane) nevi-
novate care nu se poate apăra. 
Biserica Ortodoxă Română 
binecuvintează și încurajează 
adopţia și îndeamnă parohiile 
să ajute familiile cu mulţi copii 
vulnerabile social și, totoda-
tă, să susțină educarea tinerei 
generații în spiritul valorilor 
familiei creștine tradiţionale și 
să apere permanent darul vieţii 
umane

>>> pag.5
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„Sebiș Enduro Challenge”!
Ziua de sâmbătă 

a debutat chiar pe platoul din 
fața primăriei, când primarul 
Feieș împreună, cu președintele 
Consiliului Județean Arad, 
domnul Iustin Cionca, au dat 
startul competiției.

Pe categorii distincte și clase 
de motoare, concurenții au por-
nit din centrul orașului pe un 
traseu bine de� nit prin pădure, 
traseu care a însumat 180  km, 
mai bine zis trei ture prin 
pădure, � ecare tură având 60 
km. Un traseu lung și anevoios, 
pe care � ecare concurent a tre-
buit să-l parcurgă pentru a nu 
�  descali� cat și pentru a obține 
o poziție cât mai bună în clasa-
mentul național de specialitate.

Așadar, putem spune că această 
etapă de la Sebiș a fost una pe 

cât de spectaculoasă, pe atât de 
di� cilă, dar toți concurenții s-au 
declarat mulțumiți de frumusețea 
traseului și a Sebișului în gen-
eral, ceea ce este un lucru pozi-
tiv pentru oraș, căci prin acest 
concurs Sebișul a fost promovat 
peste tot, pe toate canalele me-
dia. Despre acest lucru prima-
rul Feieș ne-a precizat:„ este un 
lucru îmbucurător că putem 
sprijini această etapă din cam-
pionatul național de enduro, 
deoarece spectacolul oferit a fost 
unul deosebit, de care locuito-
rii Sebișului s-au putut bucura 
în cele două zile de concurs, iar 
pe lângă aceasta, competiția 
găzduită de orașul nostru 
reprezintă un mod important de 
promovare a Sebișului, atât în 
țară cât și în străinătate”.

>>> pag. 1

Cât privește atmosfera celor două zile 
în care motoarele turate la maxim și-au 
făcut simțită prezența în Sebiș, putem 
a� rma că orașul parcă a prins viață, cen-
trul � ind mereu plin de cei veniți să vadă 
competiția, � ecare spectator bucurându-
se de cele două zile senine, precum și de 
spectacolul oferit în cadrul concursului.

Ca o concluzie, Sebișul a găzduit 
o competiție sportivă de anvergură, 
competiție care deja face parte din salba 
de spectacole- eveniment pe care pri-
marul Feieș le-a adus și inițiat în oraș, 
anume pentru ca  cetățenii orașului să 
bene� cieze de evenimente frumoase și 
spectaculoase.

Un moment deosebit a fost cel 
de duminică, când organizato-
rii au pregătit o surpriză publicu-
lui sebișan prin aducerea în oraș 
a unor sportivi recunoscuți, care 
timp de o oră au prezentat o serie de 
acrobații cu motoarele, toată lumea 
prezentă aplaudând la scenă deschisă 

demonstrațiile care au fost una mai 
spectaculoasă decât alta. Totul spre 
încântarea celor prezenți!

Premierea efectivă a avut loc în seara 
zilei de duminică, când primarul 
Feieș a înmânat câștigătorilor cupele 
și premiile, festivitatea de premiere 
având loc în fața primăriei.


