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”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

Este şi cazul reprezentanţilor Liceului
din Sebiș, care, şi în acest an, au sărbătorit
Balul Bobocilor la Casa de Cultură a
orașului. O locaţie care s-a dovedit, şi de
această dată ideală pentru organizarea
unor evenimente de asemenea calibru,
alături de concurenţi fiind prezenţi colegi de şcoală din toate clasele, prieteni şi
membri ai familiei.
Organizatorii ediției din acest an a baluPrimar
lui s-au străduit să fie din nou la înălţime
Feieș Gheorghe
şi să îi răsfeţe pe cei prezenți cu un spectaToamna se numără bobocii, dar şi bal- col de neuitat, pentru aceasta elevii clasei
urile bobocilor, organizate în toate liceele a XI-a pregătindu-se intens, stabilind în
detaliu tematica balului și pregătind sala
din ţară. Este evenimentul major pentru
anume pentru a crea o atmosferă specială
care elevii claselor a IX-a, se pregătesc din pentru acest eveniment important al
1 Decembrie este o zi deose- trolat de fruntașii politici, penliceenilor.
prima zi de şcoală.
>>> pag.4 bită pentru naţiunea română
tru a-l cãlăuzi cu inteligențã

DECEMBRIE
Ziua Națională
a României

Dragi sebișeni, pe 1 Decembrie
am sărbătorit
Ziua Națională a României

Hramul Bisericii Ortodoxe Centru,
moment de mare bucurie suﬂetească!

Având hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, Biserica
Ortodoxă centru din Sebiș și-a cinstit această zi de mare sărbătoare într-un mod deosebit, printr-un moment de mare
bucurie sufletească, căci cum altfel am putea spune când
am văzut biserica plină de acești copii frumoși, îmbrăcați în
straie populare, care au susținut un program artistic-religios
de neuitat.
Astfel, anul aceasta, preotul paroh Ioja Beni, împreună
cu comunitatea afiliată acestei dragi biserici a Sebișului, au
adus cinstire bisericii printr-o sărbătoare a Hramului cum
nu se poate mai bine gândită, prin implicarea copiilor, care
>>> pag.2
reprezintă viitorul comunității.

și toţi ar trebui să avem sufletele pline de sentimente de iubire. Este o zi sfântă a existenţei
noastre, ziua Marii Uniri, ziua
în care am fost “uniţi în cuget
și- n simţiri”.
Acest sentiment al apropierii i-a determinat pe înaintași
să treacă peste orice obstacole
și piedici ale vremurilor și, în
ciuda opreliștilor de tot felul,
au reușit construirea României
Mari.
Marea Unire din 1918 a fost
și rãmâne o pagină sublimã a
istoriei. Mãreția ei stã în faptul cã desãvârșirea unitãții
naționale nu este opera niciunui om politic, a niciunui
guvern, a nici unui partid;
este fapta istoricã a întregii
națiuni române, realizatã dintr-un elan venit cu putere
din strãfundurile conștiinței
unitãții neamului, un elan con-
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politicã remarcabilã spre țelul
dorit.
Niciodată să nu ne renegăm
obârșia ci, dimpotrivă, să fim
mândri că suntem români și că
avem o ţară atât de frumoasă
care se numește România.
Să trăim în pace unii cu alții,
să respectăm etniile fiecăruia, să
promovăm toleranța și iubirea
față de semenii noștri, să respectăm drepturile și libertățile
fiecăruia, să fim deschiși cu
toată lumea, pentru a avea o
Românie caracterizată prin respect, toleranță și înțelegere între
oameni.

La Mulți Ani
România!

Primar Feieș Gheorghe

Hramul Bisericii Ortodoxe Centru,
moment de mare bucurie suﬂetească!
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>>> pag.1 Ca în ﬁecare an, de Sﬁnții Arhangheli

Mihail și Gavril, Biserica Ortodoxă Centru își serbează Hramul. Sărbătoarea, de mare însemnătate pentru comunitatea ortodăxă Sebiș Centru, a adus bucurie în inimile tuturor credincioșilor, preotul paroh Ioja
Beni, oﬁciind slujba liturgică după toate canoanele
bisericești.
Hramul bisericii a reprezentat atât sărbătorirea „patronilor” lăcașului de cult cât și un moment de bucurie
pentru toți credincioșii bisericii, bucurie împărtășită
anul acesta prin programul special pregătit pentru sărbătoare, un program prin care biserica s-a umplut de
suflul tinereții, căci, îmbrăcați în costume populare,
grupul de copiii prezent a reușit să dea o notă aparte
serbării Hramului Bisericii.
A fost o atmosferă pătrunsă de har, o atmosferă a
bucuriei, așa cum este și firesc într-o zi de asemenea
însemnătate pentru biserică, imaginile surprinse fiind
relevante în acest sens.
Putem spune că anul acesta, Biserica Ortodoxă Sebiș
Centru și-a celebrat Hramul într-un mod cum nu seputea mai frumos, arătând prin ceea ce a fost pregătit, că avem aici un preot paroh dedicat misiunii sale,
un preot care, alături de comunitatea credincioșilor,
reușește de fiecare dată să surprindă plăcut prin implicare, punând suflet în tot ceea ce face, astfel încât aduce
mereu Biserica acolo unde-i este locul: în inimile tuturor celor care-i calcă pragul!

Postul Nașterii Mântuitorului

Postul Crăciunului sau Postul
Nașterii Domnului începe la 15
noiembrie și ţine până la 24 decembrie. El a fost instituit în secolele IV-V, deci mai târziu decât
Postul Paștelui. Este un post al
pocăinţei, fără a exista în perioada lui slujbe speciale, cum există
în perioada Postului Paștelui, Canonul Sfântului Andrei Criteanul.
Noi am obișnuit însă, a săvârși în
parohia noastră, în fiecare vineri
seara Acatistul Mântuitorului Iisus Hristos spre folosul nostru
duhovnicesc și sufletesc.
Postul Căciunului a fost rânduit de Biserică pentru pregătirea
credincioșilor în vederea întâmpinării marelui Praznic al Nașterii Domnului. El ne amintește de
postul patriarhilor și a drepţilor
din Vechiul Testament și de postul de 40 de zile al lui Moise, pe
Muntele Sinai, înaintea primirii
Decalogului, a celor 10 porunci
scrise de Dumnezeu pe table de
piatră.
La început, nu toţi creștinii posteau în același mod și același număr de zile. Unii posteau șapte
zile, alţii șapte săptămâni, unii ţineau un post mai aspru, alţii unul
mai ușor.
Sinodul local din Constantinopol din 1166, sub patriarhul Luca
Chrysoverghi, a uniformizat durata Postului Nașterii Domnului
în bisericile ortodoxe, hotărând
ca toţi credincioșii să postească
timp de patruzeci de zile, înceSEBIȘ EXPRES

pând cu data de 15 noiembrie.
Ca orice post, în primul rând el
trebuie să reprezinte o abţinere
de la lucrurile rele care îndepărtează pe oameni de Dumnezeu.
Din punct de vedere al alimentaţiei, Postul Crăciunului este mai
ușor faţă de cel al Paștelui.
El este de asprime mijlocie prin
faptul că are foarte multe dezlegări la pește, ulei și vin. Se dă
dezlegare în toate zilele de sâmbătă și duminică cuprinse între
21 noiembrie și 16 decembrie,
precum și la sărbătorile cuprinse
în această perioadă. Specific Postului Crăciunului sunt și colindele noastre tradiţionale care prin
versul lor ne reamintesc evenimentele legate de Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
Cum să postim ne-a învăţat
Mântuitorul Iisus Hristos în
Evanghelia după Matei 6,16-18:
,,Când postiţi, nu fiţi triști ca făţarnicii; că ei își smolesc feţele, ca
să se arate oamenilor că postesc.
Adevărat grăiesc vouă, și-au luat
plata lor. Tu însă, când postești,
unge capul tău și faţa ta o spală, ca să nu te arăţi oamenilor că
postești, ci Tatălui Tău care este
în ascuns, și Tatăl Tău, Care vede
în ascuns, îţi va răsplăti ţie”.
Postul Crăciunului îmbină pocăinţa cu milostenia și fapta cea
bună, la care ne îndeamnă Evanghelia ce ne relatează pilda Samarineanului milostiv.
Este o perioadă de pregătire duhovnicească, pentru a primi în
noi, în peștera trupului nostru
și în ieslea sufletului nostru, pe
Iisus Hristos, Care vine în lume,
se face om, pentru ca pe om să-l
îndumnezeiască. >>> pag.3
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>>> pag. 2 Catavasia spune:, ,Hris- materiale după putinţă. Când primești

tos se naște, slăviţi-L! Hristos din Ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ,
înălţaţi-vă!” Hristos coboară din cer,
vrea să ne lumineze viaţa și să ne ridice
la viaţa duhovnicească, cerească.
Prin sărbătoarea foarte populară din
timpul acestui post Sfântul Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea vedem grija faţă de apărarea ortodoxiei,
îmbinată cu grija faţă de săraci, orfani,
oameni necăjiţi, însinguraţi și înfriguraţi.
Prin sărbătoarea foarte populară din
timpul acestui post Sfântul Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea vedem
grija faţă de apărarea ortodoxiei, îmbinată cu grija faţă de săraci, orfani, oameni necăjiţi, însinguraţi și înfriguraţi.
Înţelegem că în această perioadă trebuie
să facem milostenie ca și Sfântul Ierarh
Nicolae, dăruind altora, ca semn al iubirii frăţești, daruri spirituale și daruri

un dar material ţi se umple inima, iar
când dăruiești cu bucurie și smerenie, ţi
se umple inima de prezenţa lui Dumnezeu cel milostiv.
Să ne rugăm lui Dumnezeu a deveni
fiecare din noi un Bethleem sfinţit, un
loc în care să poată veni Iisus Hristos
Mântuitorul.
Să ne ajute Bunul Dumnezeu să înţelegem această perioadă de post nu ca pe
o perioadă de opreliști sau restricţii, ci
ca timp de sporire în evlavie și dărnicie.
Măritul Praznic al Nașterii Domnului
nostru Iisus Hristos să aducă în sufletele tuturor împlinirea mesajului îngeresc:
,,Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu,
pe pământ pace, între oameni bunăvoire.”

CARAVANA TRADIȚIILOR DE IARNĂ
Spectacol de Colinde
În data de 8 Decembrie
la Casa de Cultură din Sebiș,
începând de la ora 18:00
Toată lumea este invitată!
INTRAREA ESTE LIBERĂ
Vă așteptăm cu drag,
Spectacol organizat de Primăria Sebiș
în colaborare cu Centrul Cultural Județean

Atenție la ofer tele
locurilor demuncă!

Ministerul Afacerilor Interne, prin Instituția Prefectului Județului
Arad, face o informare publică pentru conștientizarea cetățenilor români cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun
în procesul de căutare al unui loc de muncă în străinătate.

Cauți un loc de muncă în străinătate ?

-Veriﬁcă cu atenție oferta locului de muncă.
-Veriﬁcă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate
sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.
- NU accepta cu ușurință ofertele de muncă prin intermediul
anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj,
prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE

Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe
alte garanţii sau comisioane în afara tarifului de mediere.
Persoanele ﬁzice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.
Dacă agentul solicită sume de bani care nu sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire “curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea ﬁ returnaţi dacă nu se
găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani achitate sunt identiﬁcate elemente constitutive ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor conﬂicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de către angajatorul străin, este de competența
instituțiilor statului respectiv. Pentru informații suplimentare puteți
solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă
poate îndruma cu privire la demersurile legale pe care le puteți urma.

INFORMEAZĂ-TE

-verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.
-consultă Ghidul lucrătorului român în țările Uniunii Europene
www.inspectiamuncii.ro sau www.mmuncii.ro
- poți solicita un loc de muncă în străinătate și Agenției de șomaj,
prin Rețeaua EURES www.anofm.ro
- onsultă Registrul de evidență a agenților de muncă acreditați să
desfășoare activități de contractare de personal www.mmuncii.ro
Primăria Orașului Sebiș

A sosit vremea colindelor!

La Betleem colo jos
Cerul arde luminos
Preacurata
Naşte astăzi pe Hristos
Naşte-n ieslea boilor
Pe-mpăratul tuturor
Preacurata
Stă şi plânge-ncetișor

N-are scutec de-nfășat
Nici hăinuţe de-mbrăcat
Preacurata
Pentru pruncul de-mpărat

Nu mai plânge maica mea
Scutecele noi ţi-om da
Preacurata
Pentru prunc a-l înfăşa
SEBIȘ EXPRES
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>>> pag. 1 La ediția din acest an a balului s-au
înscris 7 perechi, fiecare pereche luptând pentru
câștigarea titlului de Miss, respectiv Mister boboc 2017. Şi pentru că totul s-a rezumat în cele din
urmă la un concurs între elevi, competiţia şi-a supus
participanţii la mai multe probe. Probe care dintre
care mai diverse (după cum se vede şi din fotografiile
noastre): dansuri diverse, dar şi probe de îndemânare,
proba de talent, precum și cea de cunoștințe generale.
Spectacolul a fost total, punând juriul în dificultate, un juriu exigent, membrilor acestuia nefiindu-le
uşor să ia o decizie finală. Între probe au fost pauze
muzicale și de dans, cei care au urcat pe scenă fiind
aplaudați de toți cei prezenți.
Una peste alta, elevii liceului s-au întrecut pe ei înşişi
şi la balul din acest an, găsind combinaţia perfectă
pentru un eveniment de succes: bun-gust, rafinament,
şi nu în ultimul rând momente artistice de calitate. O
distracţie totală atât pentru spectatori cât şi pentru
participanţi, ştachetă ridicată pentru cei care vor fi
anul viitor implicaţi în Balul Bobocilor din Sebiș.
Ca o concluzie, a fost cu adevărat un eveniment de
mare anvergură, cu o participare numeroasă, cu galerii
și susținători pentru concurenți, cu un spectacol artistic aplaudat de toți cei prezenți.
Pe scurt, liceeni din Sebiș au fost la înălțime, întrecând
prin modul cum s-au prezentat și prin ceea ce au orga>>> pag. 6
nizat toate așteptările. Felicitări!
SEBIȘ EXPRES

”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș
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Începând cu 01.11.2017 se pot depune cererile
pentru ajutorul de încalzirea locuinţei
Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă persoanelor singure și familiilor care nu-și permit să
plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezonului rece,
iar acordarea acestui ajutor
e prevăzută în Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.
70/2011 privind măsurile de
protecție socială în perioada
sezonului rece.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de
ordonanța de urgență ca măsură de sprijin suportată din
bugetul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor
singure care nu beneficiază
de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acordate în baza contractelor de
muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse
ramuri economice, precum
și în baza legii. E important
să amintim că sezonul rece
reprezintă perioada cuprinsă
între 1 noiembrie și 31 martie.
Acesta se acorda numai
pentru un singur sistem de
incalzire, acesta fiind cel
principal utilizat;
Cine poate beneficia de
ajutoarele pentru încălzirea
locuinţei:
Condiția principală pentru
a obține acești bani este ca
veniturile solicitantului să fie
sub anumite niveluri stabilite
prin ordonanță, astfel:
-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie
electrică și lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri, limita
maximă a venitului net mediu
lunar pe persoană (persoana
singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 615 lei.
Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru
încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat
locuinţa pe baza unui con-

tract cu clauză de întreţinere;
- titularul contractului de
închiriere;
- alt membru de familie
major și legal împuternicit de
proprietar/titular de contract
de închiriere;
- reprezentant legal pentru
persoane singure care nu au
împlinit 18 ani.
Acte necesare
- cerere si declaratie pe
proprie raspundere (viză
taxe și impozite, viză fond
funciar);Descarca cerere
- copie carte de identitate
pentru toti membrii familiei;
- copie certificat de nastere
pentru membrii ce nu au carte de identitate;
- copie certificat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si
Impozite/Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat
în luna anterioară depunerii
cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă)
- Copon pensie în original
sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie de
handicap în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie de
șomaj în original sau copie
din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie
pentru creșterea copilului în
original sau copie din luna
anterioară depunerii cererii
(copie decizie)
- Cupon alocaţie de stat pt.
copii în original sau copie;
- Adeverinţă școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student si dacă
aceștia beneficiază sau nu de
burse
-Cupon alocaţie de susţinere a familiei în original sau
copie (dacă este cazul)
- Copie după declaraţia de

impunere privind veniturile
realizate în anul depunerii
cererii, în cazul în care membri familiei sunt constituiţi în
asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate
- Pentru membri familiei
care nu realizează venituri se
va anexa declaraţie pe proprie răspundere însoţită de
adeverinţă emisă de Direcţia
Generală a Finanţelor Publice privind venituri impozabile
- copie contract de inchiriere CASA– daca este cazul;
- copie hotarare de divort
sau incredintare copil – daca
este cazul;
- copie hotarare judecatoreasca definitiva de incredintare in vederea adoptiei/
PLASAMENT – daca este
cazul;
- hotarare judecatoreasca
sau a comisiei generale de
asistenta sociala si protectia
copilului sau hotararea judecatoreasca privind masura
plasamentului in regim de
urgenta – daca este cazul;
- hotarare judecatoreasca
de instituire a tutelei – daca
este cazul;
- Adeverinta eliberata de
Sociatatea Agricola unde aveti terenul arendat

cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de
prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau
păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și păsări a căror valoare
netă de producţie anuală depășește suma de 1.000 euro
pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro
pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia
dintre bunurile menţionate conduce la excluderea
acordării ajutorului social /
ajutorului pentru încălzirea
locuinţei / alocaţiei pentru
susţinerea familiei.
Ce obligaţie
au beneficiarii ajutoarelor
- să anunţe la primăria de
domiciliu orice modificare
intervenită în componenţa
familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea
ajutorului acordat.
- modificările se anunţă
prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de
actele care atestă modificarea,
în termen de 5 zile de la producerea acestora.
Cererile se depun
pâna în data de 20
a fiecărei luni
Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor
- Compartimentul Agricol - Registrul Agricol

Atragem atenția obligativității cetățenilor de a prezenta documentele necesare completării Registrului Agricol, cu documente/
date cu privire la membrii gospodăriei, a terenurilor aflate în proprietate, în folosință și modul de utilizare, respectiv suprafața
cultivată- în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 28/20008.
-Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică se
face pe baza declarației date de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune
de capacitate deplina de exercițiu….
-Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora,
precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.În cazul în care
nu există documente, înregistrareaa în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbăriii categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătura
capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității. Aceste declarații
pot fi date, potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:
a) în fața secretarului localității;
b)În fata notarului public;

eliberarea unui nou document cu
minim 15 zile și maxim 180 zile
înainte de expirarea termenului de
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
valabilitate al actului de identitate,
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
respectiv în termen de 15 zile de la
Face un apel către toți cetăţenii
împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul
pentru verificarea actelor de identi- eliberării primului act de identitate
tate.
ori ca urmare a producerii unor moCetăţenii trebuie să apeleze la Ser- dificări privind schimbarea numeviciul local de evidenţă a persoane- lui, schimbarea domiciliului, pierlor de la locul de domiciliu pentru dere, furt, distrugere, deteriorare.

ANUNŢ IMPORTANT

Lista bunurilor ce conduc
la excluderea acordării
ajutorului
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de
domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire
a locuinţei și curtea aferentă și
alte terenuri intravilane care
depășesc 1.000 mp în zona
urbană și 2.000 mp în zona
rurală
Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme
și/ sau motoci-cletă/ motociclete cu o vechime mai mică
de 10 ani cu excepţia celor
adaptate pentru persoanele cu
handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum și
pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice
fel cu sau fără remorci, rulote,
autobuze, microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor,
scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei
”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de

Primăria Sebiș

Documentele pe care cetăţenii
trebuie să le prezinte în susţinerea
cererii pentru eliberarea actului de
identitate sunt:
-cerere tip pentru eliberarea actului de identitate;
-certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu vârsta mai
mică de 14 ani, original și copie;
-certificatul de căsătorie/ hotărârea de divorţ definitivă și irevoca-

bilă/certificat de divorţ/certificatul
de deces al soţului decedat, original
și copie (după caz); documentul cu
care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie; consimţământul proprietarului spaţiului de locuit
(după caz); chitanţă reprezentând
contravaloarea cărţii de identitate, și
timbrul extrajudiciar, care se percepe
doar pentru anumite situaţii.
Primăria Sebiș
SEBIȘ EXPRES
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”Balul Bobocilor” la Liceul din Sebiș

>>> pag. 4 Trebuie să scoatem

în evidență atmosfera frumoasă din
seara balului, o atmosferă a bucuriei unei seri de neuitat, nu doar pentru liceeni ci și pentru toți cei care
au onorat cu prezența acest eveniment de marcă al liceului sebișean.
Cadre didactice, părinți, prieteni,
toți cei veniți în acea seară la bal,
au putut remarca atmosfera de prietenie și unitate existentă, ceea ce
spune mult despre colectivul elevilor și cadrelor didactice ale liceului.
Este un sentiment de prietenie , un
sentiment ce a putut fi simțit pe tot
timpul spectacolului și care face
cinste liceului orașului nostru.
Nu o mai lungim cu vorba, lăsându-vă să rememorați câteva
secvențe de la bal, de la o seară minunată a liceenilor sebișeni!

Primar
Feieș Gheorghe
Liceul din Sebiș este
o instituție de bază,
fundamentală, a comunității noastre locale.
O instituție care, prin cadrele didactice de astăzi,
prin pregătirea oferită
elevilor, prin proiectele
educaționale și extracuriculare pe care le
organizează, asigură pregătirea tinerilor din oraș,
dar și din comunele învecinate Sebișului.
Balul Bobocilor este un
astfel de eveniment, prin
care Liceul se remarcă
an de an, prin implicarea
dascălilor, a conducerii
liceului, dar în special
a liceenilor, care și de
această dată au arătat
tuturor că avem la Sebiș
tineri talentați, cu viziune organizatorică, cu
SEBIȘ EXPRES

preocupări
frumoase,
pe care doresc să-i felicit
pentru că au pregătit o
seară minunată, un „bal
al bobocilor” de care
îmi voi aduce aminte cu
plăcere.
Doresc de asemenea să
felicit în mod expres nu
doar câștigătorii titlurilor de miss și mister, ci
pe toți concurenții, care
au avut curajul de a urca
pe scenă, de a participa
la acest unic eveniment
din viața de liceean, fiecare concurent(ă) fiind
pentru mine câștigător.
Vă doresc din inimă
tuturor să continuați
pe calea cea dreaptă a
învățăturii, să îmbinați
plăcut distracția și bucuria fiecărei clipe a
vieții de liceu cu momentele unice ale bucuriei rezultatelor bune la
învățătură, căci evoluând
astfel este spre binele
vostru, nu doar ca elevi
sau liceeni de astăzi ci și
ca adulți de mâine.
Primar Feieș Gheorghe
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Balul comunității maghiare
din Sebiș
Ce reprezintă o comunitate fără
tradiții, fără identitate? O comunitate care nu-și cunoaște trecutul? O comunitate care își uită
obiceiurile? Nu reprezintă nimic,
este o comunitate goală pe dinăuntru, fără viitor! Căci dacă nu
ne respectăm tradițiile care ne
reprezintă, nu putem spera la un
viitor mai bun! Ne bucurăm că în
Sebiș aceste tradiții și obiceiuri
sunt respectate și duse mai departe generație de generație. Balul
comunității maghiare constituie
o astfel de tradiție!
Ediția din acest an a balului s-a
dovedit a ﬁ una pe placul tuturor, dovadă stând numărul mare
de participanți. Desfășurată cu
respectarea întocmai a obiceiului perpetuat an de an, Balul din
acest an organizat la pensiunea

Onyx a adus bucurie în rândul
participanților, care au avut parte de o seară minunată, o seară a
cântecului și voiei bune.
Putem caracteriza evenimentul
ca pe un bal al toamnei, un bal la
care a participat cu drag comunitatea maghiară din Sebiș, și unde,
toți cei prezenți au putut asculta
muzica formației anume adusă
pentru acest eveniment, au putut
dansa după voia inimii, sau au
putut degusta bucatele pregătite
cu această ocazie.
A fost o seară a bucuriei și voiei bune, deputatul Farago Peter
împreună cu ceilalți organizatori
străduindu-se ca totul să fie pe
gustul participanților, să nu lipsească nimic din ingredientele
unei petreceri reușite.

ATENȚIE la plata impozitului pe venitul agricol!
până în 15
decembrie!
Persoanele care dețin suprafețe
agricole și efective de animale ce
depășesc un anumit plafon sunt
obligate la plata unui impozit indiferent dacă vând sau nu produsele
obținute. Impozitul pe norma de
venit în agricultură se aplică atât
persoanelor fizice, cât și celor juridice, iar declarația aferentă trebuia depusă la ANAF până pe 25 mai,
urmând ca plata impozitului să se
poată face în două tranșe.
Venitul dintr-o activitate agricolă
se stabilește pe bază de norme de
venit. Prin venituri din desfășurarea unei activităţi agricole se înţelege, potrivit prevederilor art.103
alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, veniturile
obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate
juridică, din cultivarea produselor
agricole vegetale, exploatarea
plantaţiilor viticole, pomicole, arbuștilor fructiferi și altele asemenea sau creșterea și exploatarea
animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală,
în stare naturală.
Persoanele fizice care desfășoară
activităţile agricole menţionate
anterior, sunt supuse impunerii pe
bază de norme de venit, indiferent
de forma sub care desfășoară aceste activităţi, respectiv individual,
PFA sau într-o formă de asociere,
fără personalitate juridică.
Precizăm că, veniturile menţionate anterior, sunt neimpozabile
în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

Produse vegetale

Cereale-pînă la 2 ha
Plante oleaginoasepînă la 2 ha
Cartof-pînă la 2 ha
Sfeclă de zahăr-pînă la 2 ha
Tutun-pînă la 1 ha

Hamei pe rod-pînă la 2 ha
Legume în cîmp-pînă la 0,5
ha
Legume în spaţii protejatepînă la 0,2 ha
Leguminoase pentru boabepînă la 1,5 ha
Pomi pe rod-pînă la 1,5 ha
Vie pe rod-pînă la 1 ha
Arbuști fructiferi-pînă la 1 ha
Flori și plante ornamentalepînă la 0,3 ha

Animale

Vaci-pînă la 2 capete
Bivoliţe-pînă la 2 capete
Oi-pînă la 50 capete
Capre-pînă la 25 capete
Porci pentru îngrășatpînă la 6 capete
Albine-pînă la 75 de familii
Păsări de curte
-pînă la 100 capete

Depășirea limitelor menţionate
în tabelul anterior, generează impozitarea veniturilor, pe bază de
norme anuale de venit.
Impozitarea persoanelor care
desfășoară aceste activităţi se face
indiferent dacă valorifică sau nu , în
stare naturală, produsele obţinute.
Contribuabilii care desfășoară
o activitate agricolă pentru care
venitul se determină pe bază de
normă de venit au obligaţia de
a depune anual o declaraţie –
formularul 221, la organul fiscal
competent, până la data de 25
mai inclusiv a anului fiscal, pentru
anul în curs.
Pe baza declaraţiilor depuse de
contribuabili, organul fiscal competent stabilește impozitul anual
datorat, calculat prin aplicarea
unei cote de 16% asupra venitului
anual din activităţi agricole stabilit
pe baza normei anuale de venit.
Impozitul astfel determinat de organul fiscal competent reprezintă
impozit final și nu se recalculează.
Nedepunerea
declarației
menționate se sancționează cu
amendă contraven-țională, de la
500 lei la 1.000 lei, conform pre-

vederilor art.336 alin.(1) și (2) din
Legea nr.207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările
și completările ulterioare. Pentru
veniturile obţinute din desfășurarea activităţilor agricole impuse
pe bază de norme anuale de venit,
persoanele fizice respective datorează și contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, a cărei bază
lunară de calcul, este, potrivit prevederilor art.172 din Codul fiscal,
valoarea anuală a normei de venit,
determinată raportată la numărul
de luni în care s-a desfășurat activitatea.
Conform prevederilor art.107
alin.(6) din Codul fiscal, plata impozitului anual stabilit conform
deciziei de impunere anuale se
efectuează către bugetul de stat în
două rate egale, astfel:
-50% din impozit până la data
de 15 decembrie inclusiv.
Nu au obligaţii de declarare și nu
datorează impozit persoanele fizice care deţin suprafeţe necultivate
sau se încadrează în limitele stabilite în tabelul menţionat mai sus.
Nu se plătește impozit pentru
suprafeţele cultivate cu plante
furajere, graminee și leguminoase destinate producţiei de masă
verde, precum și pentru pășuni și
fâneţe naturale, destinate furajării
animalelor din fermă
Notă! Normele de venit se propun de către entităţile publice
mandatate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe
baza metodologiei stabilite prin
hotărâre a Guvernului, se aprobă
și se publică de către direcţiile
generale regionale ale finanţelor
publice, până cel târziu la data de
15 februarie a anului pentru care
se aplică aceste norme de venit.
Contribuabilii care obţin venituri determinate pe baza normei
anuale de venit nu au obligaţii
de completare a Registrului de
evidenţă fiscală și de conducere a
evidenţei contabile
SEBIȘ EXPRES

Spre informare!

Stimați sebișeni,
Iarna se apropie cu pași repezi și ne putem aștepta în
orice moment la ninsori, de
aceea, doresc să reamintim
tututuror cetăţenilor și operatorilor economici, că sarcina
îndepărtării gheţii și zăpezii
de pe trotuarele și parcările din jurul imobilelor unde
își au domiciliul sau își desfășoară activitatea, le revine
proprietarilor, potrivit Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002
privind gospodărirea localităţilor urbane și rurale, art. 9, lit
f, precum și potrivit prevederilor hotărârii Consiliului Local, privind buna gospodărire

a orașului.
De asemenea, fiecare gospodar trebuie să aibă în vedere
asigurarea curățeniei și decolmatării șanțurilor aferente
propriei gospodării, pentru
preîntâmpinarea posibilelor
inundații datorate iernii.
Totodată, vă recomandăm să
verificaţi și să curăţaţi coșurile
și burlanele de fum, înainte de
utilizarea acestora pe perioada iernii.
Din punct de vedere al administrației locale, vă informăm că acțiunile de asigurare a curățeniei domeniului
public se desfășoară conform
graficului prevăzut, fiind depuse toate eforturile necesare
pentru a avea orașul pregătit
pentru sezonul rece.
Vă mai informmăm că au
fost asigurate toate condițiile
pentru încălzirea școlilor și a
celorlalte instituții publice. De
asemenea, s-au identificat utilajele necesare pentru asigurarea deszăpezirii în cazul în
care va fi necesar.
Primăria Orașului Sebiș

Anotimpul rece aduce cu sine,
pe lângă schimbări climatice, o
serie de situaţii care presupun
și necesitatea asigurării unor
măsuri de reducere și înlăturare a riscurilor de incendiu.
Aceste simple măsuri trebuie
întreprinse după cum urmează:
• Verificaţi sobele, centralele
termice și coșurile de evacuare a fumului și gazelor fierbinţi, pentru a preveni eventualele incidente cauzate de
defecţiuni tehnice și evitarea
inhalării de fum și gaze toxice;
• Utilizaţi mijloacele de încălzire fără defecţiuni sau improvizaţii pentru încălzirea
locuinţelor;
• Nu suprasolicitaţi sobele,
mijloacele de încălzire și instalaţia electrică din locuinţa
dumneavoastră sau de la locul
de muncă;
• Economisiţi combustibilul pentru încălzit, dacă este
necesar, menţinănd temperatura mai redusă decît în mod
normal; închideţi temporar
alimentarea cu căldură în
anumite camere din locuinţa
dumneavoastră;
• Amplasaţi mijloacele de încălzire departe de materialele

combustibile;
• Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasupra trotuarelor pietonale;
• Protejaţi de ger persoanele
în vîrstă, copii, femeile gravide și pe cei cu probleme de
sănătate din anturajul dumneavoastră;
• Atenţionaţi autorităţile locale cu privire la persoanele
fără adăpost pe care le întîlniţi
sau despre care aveţi cunoștinţă:
• Evitaţi pornirea la drum pe
timp de viscol și ninsoare puternică; dacă totuși deplasarea
este necesară, informaţi-vă
dacă pe traseul ales nu sunt
drumuri blocate;
• Asiguraţi-vă că sistemul
de încălzire al autoturismului
dumneavoastră funcţionează
eficient;
•Echipaţi-vă corespunzător
autovehiculul pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului rece,
lanţuri antiderapante, lopată,
săculeţ cu nisip);
• În cazul producerii unei situaţii de urgenţă apelaţi la serviciul de urgenţă 112
S.V.S.U. Gurahonț

Măsuri preventive
în perioada sezonului rece
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6 Decembrie- Sfântul Nicolae

Având în vedere
că pe data de
6 decembrie
este sărbătoarea
Sfântului Nicolae,
urăm tuturor
celor care serbează
cu această ocazie
onomastica
Tot cu ocazia apropierii zilei de 6 Decembrie,
Multă Sănătate
dorim celor mici să se bucure de
și un sincer
multe cadouri din partea lui „Moș Nicolae”,
La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, care să le aducă în dar tot ceea ce-și doresc.
Primar, Viceprimar, Consiliu Local
Consiliul Local

În așteptarea
sărbătorilor de iarnă

Potrivit tradiţiei, Sfântul
Nicolae s-a născut în secolul IV, în provincia Lichia,
orașul Patara (Turcia). Părinţii au fost oameni înstăriţi, dar și foarte credincioși. Și-au dorit mult un
copil. Și Dumnezeu le-a dăruit unul, a fost singurul. A
învăţat viaţa duhovnicească
de la unchiul său, Nicolae,
episcopul Patarelor.
Înălţat Arhiepiscop al
Mirelor Lichiei, Sfântul s-a
dovedit un bun păstor al
turmei sale. În vremea prigoanelor lui Diocleţian împotriva creștinilor, Sfântul
a fost aruncat în temniţă,
însă și de acolo îi vorbea
poporului despre Legea lui
Dumnezeu. A fost eliberat după urcarea pe tron a
Sfântului Constantin.
A fost considerat sfânt de
popor chiar din timpul vieţii. După o viaţă aspră, dar

plină de credinţă a trecut la
viaţă veșnică pe 6 decembrie 343, iar din anul 1087,
moaștele sale sunt păstrate
la o biserică din Bari, în sudul Italiei.

Originea obiceiului
nuielei

Nicolae, ajuns, episcop de
Myra de la o vârsta frageda,
îngrijorat de o posibila ruptura care putea avea loc in
Biserica, i-a dat ereticului
Arie o palma. Astfel, potrivit bisericii, de la palma
Sfântului Nicolae a rămas
obiceiul ca, pe 6 decembrie,
cei neascultători sa fie loviți
cu nuielușa in semn de
avertisment.
Tot tradiția spune ca
nuielușa cu care este lovit
neascultătorul trebuie sa
fie de mar, iar daca aceasta, pusa in apa, va înflori
pana la Nașterea Domnului (Crăciun), înseamnă ca

sfântul „a mijlocit” iertarea
celui care a fost lovit.
În colindele românești,
cântate în plină iarnă, se
vorbește despre florile dalbe, flori de măr. Asta pentru că bătrânii cunoșteau și
ei că acea joardă a Sfântului
Nicolae trebuie să fie una
de măr, iar dacă aceasta,
pusă în apă, va înflori până
la Nașterea Domnului, înseamnă că sfântul a mijlocit
pentru iertarea celui căruia
i-a dat crenguţa flori albe.
Nuielușele oferite de Sfântul Nicolae este semn că
greșelile au fost iertate.

Biroul taxe și impozite vă atrage atenția
Atragem atenția că la nivelul orașului, gradul de colectare al impozitelor și taxelor
locale este destul de mic.
Acest fapt denotă că o parte
dintre cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale.
Acestor restanțieri le aducem
la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele, legislația în vigoare fiind imperativă în acest sens.
Curtea de conturi, la toate
controalele pe care le efectuează, somează primăriile să
pună în aplicare procedurile
de executare silită pentru recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale.
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Vă mai aducem la cunoștință
încă un aspect, respectiv faptul că sumele pe care orașul
le primește de la Direcția
Finanțelor Publice sub formă
de sume defalcate sunt direct
proporționale cu gradul de
colectare a taxelor și impozitelor locale. Ce înseamnă
acest lucru? Cu cât gradul de
colectare a taxelor și impozitelor locale este mai mare,
cu atât orașul primește bani
mai mulți de la Ministerul
Finanțelor, bani care pot fi
folosiți la investiții în Sebiș.
Dacă cetățenii nu achită la
timp taxele și impozitele locale, atunci și sumele de bani

primite de Sebiș sunt mai
mici, adică există mai puțini
bani pentru a se face lucrări
de modernizare.
V-am prezentat toate acestea pentru a înțelege faptul
că toți cei care aveți restanțe
la plata taxelor și impozitelor
locale, trebuie să veniți și să
achitați sumele datorate.
Recomandăm celor care au
debite să vină și să-și plătească obligațiile fiscale, mai ales
că asupra sumelor datorate
se percep, conform legislației
în vigoare, penalități de întârziere.
Primăria Sebiș

