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Apare lunar, şi se distribuie g ratuit în Orașul Sebiș și localitățile Donceni, Pr unișor și Sălăjeni

Termoconstruct, locul II pe județ
„Ziua Recoltei”în topul ﬁrmelor arădene!
un eveniment marcant al Liceului
Sebișul este orașul care
mereu a arătat că știe să trăiască frumos! Știe să se bucure de fiecare eveniment
deosebit, sebișenii îm-binând armonios munca de
zi cu zi cu momentele de
sărbătoare autentice. A ști
trăi frumos este în ziua de
azi un lucru tot mai greu de
găsit, este un mod în care
oamenii trăiau și priveau
viața, știind să se gospodărească de așa manieră încât

fiecare minut al vieții era
privit cu bucurie, atât munca, cât și zilele de sărbătoare.
Sebișul rămâne astăzi un
astfel de reper: trăiește frumos! Gândiți-vă bine la
această expresie, căci este
de mare însemnătate pentru fiecare : modul cum
privești viața- a trăi frumos
înseamnă a te bucura de
viață!
Vă aducem în fața ochilor

„ Ziua Recoltei” - o manifestare serbare- spectacol
importantă pentru Sebiș, o
sărbătoare prin care toți cei
veniți pe meleagurile noastre au putut vedea și simți
ce înseamnă să ști a trăi frumos!
Elevii împreună cu dascălii lor au reușit și de această dată să se întreacă pe ei
însăși și să aducă în Sebiș
un omagiu acestui frumos
anotimp- toamna.

Mustul proaspăt a început să fiarbă, vecinii se strâng la povești în jurul cazanelor de
țuică, zacusca hodinește în borcane, cămara geme de murături, compoturi și dulcețuri,
merele zemoase au făcut covor în pivniță ca să ajungă pentru toată iarna, funiile de
ceapă și ardeii iuți atârnă țurțuri sub streașina șurii… semne ale toamnei, care dau
belșug casei și mândrie omului gospodar. Stă în firea lucrurilor ca omul gospodar să
mulțumească pentru toate astea într-o zi de sărbătoare: „Sărbătoarea recoltei”. Recolta
toamnei, după cum a rânduit-o cerul și priceperea oamenilor, trebuie să fie sărbătorită. Așa că, sărbătorile recoltei, ale recunoștinței sunt tradiții firești la încheierea muncilor câmpului.
Tot astfel, au gândit și cei de la liceul din Sebiș când au organizat „Ziua Recoltei”, eveniment care este deja un obișnuit al calendarului sărbătorilor din orașul nostru, prin participarea deosebit de numeroasă și entuziastă a elevilor și cadrelor didactice, anul acesta,
la eveniment luând parte și o delegație a liceului din Gyula, oaspeții de peste hotare fiind
primiți la Sebiș cu multă omenie și solemnitate.
În acest scop, a avut loc și o prezentare a dansurilor noastre populare, fiind pregătit și un
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spectacol folclroic, apreciat din plin de către delegația din Ungaria.

Sebișul a avut și în acest an o
societate comercială premiată în
cadrul festivităților organizate de
Camera de Comerț și Industrie
Arad, denumită „Topul Firmelor
Arădene.” Este vorba despre SC
Termoconstruct SA, manageriată de domnul dr. ec. Claudiu
Feieș și care, iată, reușește ca
prin modul de administrare eficientă să se mențină în fruntea
societăților arădene cu rezultate
economice deosebite.
Sc Termoconstruct a fost desemnată pentru premiere în baza
rezultatelor economice și financiare deosebite, obținute anul precedent, rezultate pentru care au
obținut locul II în topul firmelor
arădene!
Felicitări Directorului General Claudiu Feieș, care, prin premiul obținut face cinste orașului
nostru, aducând numele Sebiș
și în topul firmelor cu rezultate
foarte bune din punct de vedere
economic.
„Sebișul este singurul oraș
din județul Arad care nu și-a
înstrăinat gratuit patrimoniul
utilităților publice, respectiv
rețelele de canalizare și apă,
precum și facilitățile uzinei de
apă, sau stația de epurare către Compania de apă Arad.

Această decizie se reflectă în
prețurile pe care le oferim cetățenilor, mult mai mici decât
cele practicate de Compania de
Apă Arad, iar printr-un program managerial corect și corect sub raportul prețului practicat, servicii oferite și investiții
implementate, compania noastră de utilități-SC Termoconstruct- a fost apreciată și în
acest an, fiind recompensată
cu acest premiu de excelnță în
activitate. Mulțumesc colegilor
mei de la Temoconstruct, tuturor celor care lucrează aici și
împreună cu care reușim să ne
implicăm pentru organizarea
cât mai adecvată a activității
societății, împreună formând,
după cum am mai repetat și cu
alte ocazii echipa Termoconstruct Sebiș.”-ne-a declarat managerul companiei, dr. ec. Claudiu Feieș

Balul Pensionarilor,
o tradiție pentru Sebiș!

Un eveniment deosebit organizat în Sebiș a fost reprezentat de
Balul Pensionarilor, care a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale
a Persoanelor Vârstnice.
Balul s-a desfășurat la Pensiunea Onix, unde sala a devenit neâncăpătoare pentru toți cei care au participat la această frumoasă manifestare dedicată persoanelor vârstei a treia din oraș, persoane care au arătat încă odată că reprezintă o comunitate unită, frumoasă, care știe să
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se bucure de ﬁecare moment plăcut al vieții.
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Colțul de religie –
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril
In fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinsteste Soborul
Sfintilor Mihail si Gavriil si a tuturor Puterilor ceresti celor fara de
trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu ii
praznuim doar pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, ci pe toate cetele ingeresti care nu s-au despartit
de Dumnezeu.
Aceasta sarbatoare a fost la origine o simpla aniversare anuala a
sfintirii unei biserici a Sfantului Arhanghel Mihail, ridicata la termele
lui Arcadius din Constantinopol.
Astfel, ea apare in cele mai vechi
sinaxare ca fiind o sarbatoare numai a Arhanghelului Mihail. Mai
tarziu ea a devenit o sarbatoare comuna a tuturor Sfintilor Ingeri.
In Mineiele ortodoxe intalnim alte
patru zile liturgice consacrate pomenirii Sfintilor Arhangheli sau unor
minuni facute prin puterea lor:
- Pe 6 septembrie, se savarseste
pomenirea unei minuni facute de
Sf. Arhanghel Mihail, la Chones, in
Colosse din Frigia;
- Pe 26 martie, a doua zi dupa
praznicul Buneivestiri, praznuim
Soborul (Adunarea) mai-marelui
voievod Gavriil;
- Pe 13 iulie, praznuim al doilea
Sobor al Arhanghelului Gavriil,
care este la origine ziua sfintirii
unei biserici vestite a Sfantului Arhanghel Gavriil;
- Serbarea Arhanghelului Gavriil
din Adin, in ziua de 11 iunie (fara
slujba), cand se comemoreaza aparitia acestui sfant Arhanghel la o chilie
din Sf. Munte (Adin), unde el ar fi
invatat pe un calugar sa cante pentru prima oara partea de la inceput
a Axionului Sfintei Fecioare : Axion
esti, adica : Cuvine-se cu adevarat...
; faptul s-ar fi intamplat prin sec. X,
iar serbarea a ramas pana azi limitata la manastirile atonite.

8 noiembrie,
Ziua Sﬁnților Arhangheli
Mihail și Gavril
Cu ocazia zilei Sfinților
Arhangheli Mihail și Gavril urăm
tuturor cetățenilor care serbează
în 8 noiembrie ziua de nume un
călduros și din inimă

La Mulți Ani!

Să aibă o zi plină de bucurie
și să sărbătorească
în pace și liniște
alături de prieteni și familie.
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local
SEBIȘ EXPRES

Sfantul Arhanghel Mihail
In limba ebraica, numele sau inseamna „Cine este ca Dumnezeu?”.
El este cel care „striga”: „Sa luam
aminte, noi, care suntem fapturi, ce
a patimit Lucifer, cel care era cu noi:
cel ce era lumina, acum intuneric s-a
facut. Ca cine este ca Dumnezeu?”, si
asa s-a intocmit soborul, adica adunarea si unirea tuturor ingerilor. Pe
seama sa se pune si calauzirea lui Lot
si a familiei acestuia la iesirea din
Sodoma, precum si protectia speciala a poporului lui Israel. Ii scoate
din cuptor pe cei trei tineri din Babilon, il sprijina in lupta pe Ghedeon,
il mustra pe vrajitorul Valaam si il
elibereaza din inchisoare pe Sfantul
Apostol Petru. Conform Scripturii,
toti mortii vor iesi din morminte la
glasul trambitei Sfantului Arhanghel
Mihail.
Sfantul Arhanghel Gavriil
In limba ebraica, Gavriil inseamna „barbat-Dumnezeu”. Numele
sau contine concentrat vestea ca
Dumnezeu Se va face barbat, ca
va asuma firea omeneasca. Vesteste Sfintilor Parintilor Ioachim
si Ana nasterea Maicii Domnului,
ii descopera lui Zaharia nasterea
Inaintemergatorului.
Pastorilor
le arata ca li S-a nascut Prunc, pe
Iosif, logodnicul Mariei, il intareste
ca sa nu se indoiasca de nimic, calauzeste Sfanta Familie in Egipt si
aduce femeilor mironosite vestea
Invierii Domnului.
În iconograﬁa ortodoxă, Sﬁnţii
Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt
pictaţi pe cele două uşi laterale ale
catapetesmei, ca păzitori ai uşilor
raiului. Mihail este redat la miazănoapte, iar Gavril la miazăzi.
În iconograﬁa bizantină, Arhanghelii Mihail şi Gavriil sunt cu
două aripi, semn al apartenenţei lor
la lumea cerească.
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Serviciul Public de Asistență Socială
informează:

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, trebuie să se prezinte
la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența
biroului de autoritate tutelară și asistență socială.
Primăria Sebiș

Atenție la
procupările
de toamnă!

Am intrat în anotimpul toamnei,
când toți cetățenii trebuie să ia în
considerare câteva activități de sezon:
- curățenia șanțurilor – decolmatarea, trebuie să fie privită cu seriozitate de către fiecare locuitor al
orașului, pentru prevenirea posibilelor inundații.
- de asemenea, rugăm cetățenii să
facă curățenie în fața caselor și să adune frunzele căzute
- atenție la verificarea sobelor și a

hornurilor, acțiune ce trebuie făcută
de fiecare proprietar de casă (imobil)
din oraș, pentru că ne apropiem de
sezonul rece și trebuie avut grijă pentru prevenirea incendiilor ce pot apărea din neglijența verificării sistemelor
de încălzire pe care le folosește fiecare
cetățean
Primăria Orașului Sebiș

După cum bine se știe, odată cu venirea toamnei se strâng resturile vegetale în gospodării și frunzele de nuc pe
domeniul public. Obiceiul încetățenit
este ca frunzele de nuc și alte resturi
vegetale adunate la stradă să fie aprinse și lăsate să fumege înecând în fum
tot orașul.
Tot un obicei al acestei perioade este
și apariția focurilor pe miriști.
Toate aceste activități trebuie privite
cu seriozitate și responsabitate, există o legislație clară în acest domeniu,
care prevede realizarea unor focuri

doar în anumite condiții, după anumite aprobări prealabile și în cadrul
unei supravegheri autorizate.
Facem un apel la bun simt și responsabilitate din partea celor ce întreprind astfel de activități, care dacă nu
sunt organizate conform normativelor
legale în vigoare duc la aplicarea unor
sancțiuni.
Primăria Orașului Sebiș

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.
Art. 7
(1) 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….
(2) 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;
c) la misiunile diplomatice și oficiile
consulare ale României.
Primăria Orașului Sebiș

Sezonul
fochiștilor
de ocazie

În atenția cetățenilor
Compartimentul Agricol - Registrul Agricol
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Despre acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

Potrivit art. 2 din legea nr 248/
2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, stimulentele educaţionale se
acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris într-o unitate de învăţământ preșcolar, conform
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare.
b) venitul lunar pe membru de familie este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
și completările ulterioare ( adică de
maxim 284 lei / membru de familie).
Referitor la modul de calcul a venitului net lunar pe membru de familie, art. 10 alineat (1) din legea nr
248/2015sunt prevăzute următoarele: ”La stabilirea venitului net lunar
pe membru de familie, prevăzut la
art. 2 lit. b) din lege, se iau în con-

siderare toate veniturile impozabile
și neimpozabile prevăzute de Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, inclusiv cele rezultate din obligaţiile legale de întreţinere faţă de copii
și/sau faţă de părinţi, pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional.
Nu intră în calculul venitului net lunar pe membru de familie următoarele: alocația de stat pentru copii, sumele primite cu titlul de prestații
sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat în baza Legii nr
416/2001 și ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor sau studenților, sumele
primite din activitatea de zilier, sumele primite ca urmare a participării
la programe de formare profesională dacă nu au titlu de venituri salariale și sumele primite cu titlu de ajutor temporar sau cu titlu de ajutor de
urgență.
Solicitarea de acordare a acestui stimulent se depune la Serviciul

A fost furtună mare la Sebiș
După cum știți, în data de 7 septembrie, o furtună năpraznică a lovit orașul nostru-Sebiș.
Totul s-a derulat cu repeziciune, furtuna care s-a abătut asupra
orașului fiind una cu o intensitate
la care nu se aștepta nimeni.
Natura s-a dezlănțuit, a scos copacii din rădăcini, a rupt fire din
reațeaua de electricitate, unele
mașini au fost zgâriate din cauza
crengilor uscate care au căzut la pământ.
După ce a trecut urgia naturii,
s-au văzut și pagubele, destul de însemnate. Au fost și avarii la rețeaua
electrică, străzi inundate, copaci
căzuți, Sebișul a trecut prin clipe
grele, deoarece cu urgia naturii nimeni nu se poate pune.
Imaginile sunt sugestive pentru

cum arată Sebișul după ce a trecut furtuna, administrația locală,
autoritățile responsabile cu ordinea
și intervențiile, respectiv pompierii, precum și mai mulți voluntari,
mobilizându-se imediat pentru a
elibera carosabilul, pentru a curăța
domeniul public și pentru a repara
acoperișurile instituțiilor publice
afectate.

Asistența Socială oricând pe parcursul anului școlar, tichetul social pentru grădiniță acordându-se de la data
cererii conform Dispozitiei de admitere a solicitării, cu condiția ca
preșcolarul/ preșcolarii să frecventeze zilnic cursurile grădiniței.
Părintele care solicită acordarea tichetului social pentru grădiniță va
prezenta la Serviciul Asistența Socială următoarele documente:
•DOCUMENT
DOVEDITOR
AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA
GRĂDINIȚĂ- original- emis de secretariatul școlii de care aparține
grădinița.
•DOCUMENTE DE IDENTITATE
ALE PĂRINȚILOR – original și copii
•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFICATE DE NAȘTERE ALE TUTUROR COPIILOR DIN FAMILIE.originale și copii
•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL
DE MUNCĂ CU VENITUL NET
DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLUSIV VALOAREA BONURILOR
DE MASĂ.
•ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA

„”Furtuna care s-a abătut asupra
orașului nostru a produs multe pagube materiale, atât cetățenilor din
Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăjeni,
cât și instituțiilor publice, precum și
bisericilor.
Chiar dacă intensitatea furtunii nu
a fost ca la Moneasa sau Dezna, vântul puternic a descoperit multe case, a
rupt pomi îngreunând circulația și am
rămas și fără electricitate.
Noi, ca și administrație publică, am
luat imediat măsurile ce se impuneau pentru degajarea carosabilului
de pomii căzuți, pentru repararea
acoperișurilor instituțiilor publice –
primărie, cămine culturale, școli și
grădinițe – de care răspundem, precum și pentru curățarea domeniului
public.
După cum bine știți nu a fost ușor,
mai ales că în acele zile nu prea se
găseau meșteri disponibili și nici materialele de construcții de care era nevoie, deoarece au fost afectate toate
localitățile din zona noastră. S-a intervenit însă imediat pentru remedierea stricăciunilor, iar pentru aceasta
doresc să mulțumesc tuturor celor care
au pus umărul la intervențiile respec-

ANAF pentru persoanele fără loc de
muncă
•CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT
PENTRU COPII SAU EXTRASE DE
CONT CU ALOCAȚIILE AFERENTE LUNII TRECUTE
•CUPON VENIT MINIM GARANTAT, dacă este cazul
•CUPON ALOCAȚIA DE SUSȚINERE A FAMILIEI, daca este cazul,
- CUPON INDEMNIZATIE DE
HANDICAP, dacă este cazul.
- CUPON PENSIE, dacă este cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL
SE AFLĂ ÎN PLASAMENT FAMILIAL- SUNT NECESARE ACTELE DE
IDENTITATE ALE COPILULUI ȘI
ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI
VENITURILE FAMILIEI DE PLASAMENT.
Menționăm că restul formularelor
vor fi completate de solicitant la biroul Seviciului Social.
Primăria Orașului Sebiș

tive.
Tot ce a depins de noi am făcut, iar
în urma furtunii, a fost convocat și
Comitetul pentru situații de Urgență,
s-a luat legătura cu Prefectura, Consiliul Județean Arad și Inspectoratul
General Situații de Urgență Arad împreună cu care s-a realizat o evaluare
a pagubelor produse de vijelie, pentru obținerea de despăgubiri, cererile
noastre în acest sens fiind înaintate
instituțiilor abilitate.
Cât privește situația neplăcută creată de lipsa de electricității, aceasta a
aparținut societății Enel, iar noi, ca
și administrație locală nu am avut ce
face, deoarece Enel este o companie
privată și nu se află în subordinea
noastră.
Urmele furtunii se văd încă, chiar
și acum mai având pe rol lucrări de
degajare a parcurilor din Sebiș, parcuri care au suferit enorm ca urmare
a vântului puternic, fiind rupți marea
majoritate a pomilor. În acest sens,
asigur concetățenii mei că avem deja
un plan de plantare de noi pomi, tineri, pentru a reîntregi zonele verzi ale
orașului afectate de vijelie.”
Primar Feieș Gheorghe
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„Ziua Recoltei”- un eveniment marcant al Liceului

>>> pag.1 Școala și Liceul din Sebiș reușesc să ne
surprindă pozitiv mereu, prin
multitudinea de activități extracuriculare pe care le organizează, cu implicrea totală a
elevilor.
Astfel, conducerea liceului
și dascălii claselor organizează mereu activități care mai
de care mai frumoase, cu tematici distincte, prin care se
îmbunătățesc relațiile dintre
elevi, se formează colective
unite și în același timp se stimulează creativitatea elevilor.
Un astfel de eveniment a fost
organizat recent, sub deja consacrata titulatură ”Ziua Recoltei. A fost un eveniment-serbare, pentru care avem doar
cuvinte de laudă la adresa tuturor celor implicați! Un eveniment care deja face parte din
calendarul anual al manifestărilor de anvergură organizate în
Sebiș, un eveniment care face

cinste orașului, un eveniment
care și anul acesta a reușit să
surprindă pe toată lumea prin
multitudinea momentelor speciale pregătite de organizatori,
prin frumusețea acestora.
Anume pentru acest prilej de sărbătoare, curtea liceului a fost frumos amenajată
de elevi în pastelurile toamnei, aici ﬁind organizată o prezentare- degustare de mâncăruri tradiționale, elevii având
grijă ca de pe mesele frumos
ornate să nu lipsească zacusca, șunca, ceapa, după cum și
cătlanele cu fasole au fost pe
gustul tuturor celor care au
fost prezenți.
Să nu uităm nici de mustul
preparat ad-hoc și care a făcut
ca bucatele pregătite de elevi
să ﬁe digerate mult mai bine.
Curtea liceului a devenit astfel, pentru o zi, locul recoltelor și
al bucatelor alese, locul bucuriei
toamnei în Sebiș. >>> pag.5
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„Ziua Recoltei”- un eveniment marcant al Liceului

>>> pag.4 A fost în sine un
adevărat atelier de creativitate la
care au fost supuși elevii liceului și școlii din Sebiș, de la care
am văzut o implicare totală, totul
sub forma unei expoziții dedicată toamnei, a pastelurilor acestui
anotimp al roadelor bogate.
Cu alte cuvinte, o explozie de
imaginație!
A fost o zi frumoasă, plină de
creativitate, pentru care avem

doar cuvinte de laudă la adresa tuturor celor implicați, nerămânându-ne altceva de făcut decât să vă
prezentăm aceste câteva imagini
reprezentative, urmând a ne reîntâlni cu această activitate organizată la liceu și anul viitor, când
așteptăm să vedem cât mai mulți
elevi participând cu standuri proprii care mai de care mai frumoase, în ton cu tematica evenimentului.
>>> pag.7
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B a l u l P e n s i o n a r i l o r, o t r a d i ț i e p e n t r u S e b i ș !
>>> pag.1 Situată în miez de toamnă , Ziua

Internaţională a Persoanelor Vârstnice , este o zi
specială pentru noi toţi, locuitori ai oraşului Sebiş, tineri şi vârstnici deopotrivă.
Devenită deja o frumoasă tradiţie,sărbătorirea
acestei zile la Sebiș se aﬂă sub semnul atenţiei, respectului şi recunoştinţei de care se bucură
pensionarii din Sebiş.
A fost o seară a veseliei și bunei dipoziții, o seară în care reprezentanții vârstei a III-a din orașul
nostru s-au simțit bine, bucurându-se de acest
moment dedicat lor. S-a dansat, s-a socializat,
întreaga atmosferă a fost dominată de sentimentul prieteniei și al bucuriei, doamna Vecaș Rodica dovedindu-se și de această dată o desăvârșită
organizatoare.
În ﬁnalul acestei succinte prezentări nu ne rămâne decât să vă lăsăm în compania câtorva imagini de la evniment, pentru a intra în atmosfera serii, transmițându-le pe această cale
reprezentanților persoanelor de vârsta a III-a din
Sebiș un căduros și sincer La Mulți Ani!
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„Ziua Recoltei”- un eveniment marcant al Liceului

curriculare pe care le organizează, face cinste orașului
nostru.
Organizarea acestei activități dedicate marcării
„Zilei Recoltei” este doar
una dintre acțiunile prin
care Liceul orașului se rePrimar
marcă an de an, prin imFeieș Gheorghe
plicarea profesorilorr, a
Felicit conducerea Liceului, conducerii liceului, dar în
dascălii, dar în special elevii special a elevilor care și de
care s-au implicat în pregăti- această dată au arătat tuturea acestui frumos eveniment ror că avem la Sebiș tineri
talentați, cu viziune organide la Sebiș.
zatorică, cu preocupări fruLiceul este o instituție de
moase, pe care doresc să-i
bază, aș putea spune funda- felicit pentru că au pregătit
mentală, a orașului Sebiș, o o astfel de activitate.
instituție care, prin cadrele Vă doresc din inimă tutudidactice, prin pregătirea ror să continuați pe calea
oferită elevilor, prin proiec- cea dreaptă a învățăturii, să
tele educaționale și extra- îmbinați plăcut distracția

și bucuria fiecărei clipe a
vieții de școală sau 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.
De asemenea, întărirea colaborării Liceului din orașul
nostru cu liceul similar din
Gyula este de bun augur
pentru stabilirea unor relații
puternice de prietenie cu
instituția școlară din Ungaia,
pentru a se putea derula o serie de proiecte viitoare benefice pentru elevii liceului nostru, proiecte rezultate în urma
parteneriatului cu omologii
noștri de peste graniță.
Primar Feieș Gheorghe

SEBIȘ EXPRES

SEBIȘ EXPRES

Acest an 2017 a adus noi proiecte
de dezvoltare pentru orașul Sebiș

Primar
Feieș Gheorghe
Strategia de dezvoltare locală implementată în oraș de către primarul Feieș
Gheorghe s-a dovedit a fi una de bun
augur pentru progresul Sebișului, an de
an în mandatele sale orașul progresând
constant prin prisma lucrărilor de modernizare derulate în cadrul unui program vizionar de dezvoltare durabilă,
graduală.
Să luăm exemplu doar acest an:
-s-a asfaltat încă 25 km de drumuri,
lucrări majore de modernizare a infrastructurii rutiere, care au cuprins:
asfaltarea străzilor din Sălăjeni, asfaltarea străzilor din Donceni, asfaltarea
drumurilor către cimitire din Sălăjeni,
Prăjești și Prunișor, precum și asfaltarea a 10 străzi din Sebiș
-pe drumul principal din Sebiș au fost
executate lucrări de reparații ale carosabilului, prin asfaltarea porțiunilor
degradate
-s-a reabilitat total sala de sport a liceului din Sebiș
-au fost amenajate noi tronsoane de
trotuare pavate în Sebiș și Prunișor,
chiar în această perioadă lucrându-se
la Prunișor, unde s-a pavat inclusiv
zona Bisericii Ortodoxe din localitate
-s-a trecut la o nouă etapă în amenajarea parcului din spatele edificiului
Primăriei, în acest scop fiind amplasați
stîlpii ornamentali, s-au amenajat alei
pavate și s-a amplasat mobilier suplimentar dedicat locurilor de joacă pentru copii
- s-a lucrat la construcția noului pod
de peste valea Dezna, prin turnarea
plăcii superioare
-au fost rabilitate acoperișurile de la
liceu și spitalul din Prăjești, acoperișuri
degradate datorită furtunii
-s-a trecut la pregătirea perimetrului unde va începe construcția unui
nou corp de clădire pentru spitalul
orășenesc
-s-au demarat lucrările de renovare a
clădirii muzeului orașului, clădire cu
caracter istoric pentru Sebiș
Toate acestea ne arată că avem o
administrație locală preocupată de implementarea a cât mai multe proiecte
de investiții în Sebiș, o administrație
care știe ce trebuie făcut pentru gestionarea optimă a bugetului local, astfel
încât orașul să progreseze constant, an
de an, luându-se în calcul lucrări necesare și utile pentru dezvoltarea durabilă
a Sebișului.

Despre acest mod corect și eficient de
administrare, primarul Feieș Gheorghe
ne-a precizat:
„ Am căutat mereu să pun în practică un program anual de modernizare a Sebișului de așa manieră încât să
cuprindem investiții în toate sectoarele
importante pentru dezvoltarea corectă
a orașului: de la investiții în infrastructură (amenajarea de trotuare, asfaltare
străzi etc), investiții în utilitățile publice
(extindere canalizare și rețea de apă),
până la cele de construcție și reabilitare
a unor obiective importante pentru oraș
(edificiul Palatului Administrativ, Casa
de Cultură, clădirile școlii și a liceului,
cămine culturale în localitățile orașului,
spitalele din Sebiș și Prăjești etc) sau
cele de sprijinire a învățământului și a
activităților culturale ori sportive. Cu
alte cuvinte, în toate mandatele mele de
primar am încercat să realizez o administrare a bugetului local care să vizeze
dezvoltarea Sebișului pe toate palierele
sale, fără a neglija nici un domeniu de
activitate important pentru a avea un
oraș cu perspective pentru viitor. Am
luat mereu în considerare doleanțele
cetățenilor, stabilind prin aceasta și
o prioritizare a investițiilor realizate,
raportându-ne însă de fiecare dată la
bugetul avut la dispoziție, iar pentru a
atrage noi sume la bugetul local ne-am
axat mereu și pe accesarea unor surse
de finanțare europene sau guvernamentale. Toate investițiile realizate în mandatele mele de primar au avut la bază
un mod de administare corect, conceput pe posibilitățile economice reale
ale orașului, evitând a face lucrări de
mântuială sau cârpeli, gândirea mea
administrativă fiind mereu de a investi în realizări importante, de anvergură, pentru a lăsa ceva bun și durabil
generațiilor viitoare. Totul s-a derulat
transparent, cu chibzuință, iar prim
modul cum s-a gestionat, prudent, banul public, s-a reușit an de an să se facă
noi pași pentru implementarea unor noi
proiecte de investiții în oraș, sau pentru
asigurarea continuității celor aflate în
curs de executare. Dezvoltarea Sebișului
s-a realizat gradual, cu investiții în fiecare exercițiu bugetar, adică o dezvoltare realistă, corectă, de durată, având
grijă de a răspunde necesităților din
toate domeniile pentru asigurarea unui
progres constant în activitățile de interes pentru orașul nostru. ”

La noul pod
s-a turnat placa
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Au fost asfaltați 25 km de străzi
în Sebiș, Donceni, Sălăjeni,
Prunișor și cartierul Prăjești

Sala de sport a liceului,
a fost complet reabilitată!

A fot amenajată
noua bibliotecă a orașului

Au fot amenajate prin pavare
aleile parcului central
și noi trotuare în Sebiș și Prunișor

Au fost reabilitate acoperișurile
la Liceu și Spitalul din Prăjești

S-au demarat lucrările
de construcție a unui nou corp
de clădire pentru spital
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