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Întâlniri informale la Sebiș
pentru introducerea 

magistralei de gaz

În sala de consiliu a Primăriei Sebiș 
a avut loc o nouă întâlnire pentru gă-
sirea soluțiilor în vederea introducerii 
magistralei de gaz la Sebiș.

Întâlnirea de lucru a fost cea de-a 
doua de acest fel de la Sebiș, la dez-
bateri participând toți primarii din 
această zonă a județului, Sebișul � ind 
reprezentat de viceprimarul Radu De-

metrescu, care, împreună ceilalți edili, 
cu doamna prefect șu cu directorul re-
giei Transgaz au demarat o serie de de-
mersuri necesare pentru a putea pune 
în aplicare acest proiect de aducere a 
magistralei de gaz către Sebiș.

Este un proiect major pentru dezvol-
tarea orașului, pe care sperăm să-l ve-
dem realizat!

„ Împreună cu ceilalți primari din 
această zonă a Văii Crișului Alb” 
am în� ințat asociația „Gaz Valea 
Crișului Alb”. 

Prin această asociație, cu sprijinul 
Prefecturii și a Ministerului de re-
sort, am avut la Sebiș două întâlniri 
de lucru, la care a participat și di-
rectorul companiei de gaz, întâlniri 

prin care s-au identi� cat  direcțiile 
legale necesare pentru prelungirea 
magistralei de gaz către Sebiș. 

Asigur cetățenii orașului Sebiș că 
împreună cu autoritățile publice a-
bilitate, voi depune toate eforturile 
pentru ca în anii următori să avem 
gaz în oraș”-ne-a precizat vicepri-
marul Radu Demetrescu

O veste tristă, sur-
prinzătoare s-a răs-
pândit rapid atât în 
Sebiș, cât și între pro-
fesorii de matematică 
din județul Arad. 

Viorel Tudoran, cel 
care vreme de peste 20 
de ani a fost inspector 
de specialitate la Inspec-
toratul Școlar Județean, 
s-a stins din viață. 

În vârstă de 67 de 
ani, prof. Tudoran era 
pensionar din 2016 și 
locuia la Sebiș, orașul 
său natal. 

Viorel Tudoran s-a 
născut la 6 ianuarie 
1951 la Sebiș.

 A fost atras de ma-
tematică încă din co-
pilărie, iar în perioada 
anilor de școală a de-
venit pasionat de ma-
tematică. 

A urmat cursurile 
Facultății de Mate-
matică a Universității 
Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, pe care 
a absolvit-o în 1974. 

Și-a început cariera 
didactică la Craiova, 
iar din 1990 a venit 
la Arad, activând ca 
profesor și director la 
Liceul „Vasile Goldiș” 
până în 1995, când a 
devenit inspector de 
matematică la Inspec-
toratul Școlar Județean 
Arad. „În cei 21 de ani 
petrecuți la ISJ s-a im-
plicat activ în tot ceea 
ce înseamnă educația 
și învățământul ară-
dean. A fost o perso-
nalitate puternică, de o 
vitalitate debordantă, a 
trăit până în ultimele 
momente o viață acti-
vă” – subliniază colegii 
săi de la ISJ Arad.

Viorel Tudoran a 
colaborat la Gazeta 
Matematică, a scris cu-
legeri cu probleme de 
matematică. A instru-
it și format generații 
întregi de elevi, a 
coordonat pregăti-
rea școlarilor pentru 
performanță, � ind un 

adevărat mentor pen-
tru elevii săi, un model 
de dăruire și profesio-
nalism pentru colegi, 
un veritabil reper pen-
tru învățământul ară-
dean.

Dincolo de viața 
profesională, prof. Tu-
doran a avut și o viață 
familială reușită, ală-
turi de soția Lucia și 
cei doi copii, Simo-
na și Răzvan. Aceștia 
au moștenit pasiunea 
pentru matematică a 
tatălui lor, devenind la 
rândul lor profesori de 
matematică în Marea 
Britanie, respectiv la 
Universitatea de Vest 
din Timișoara.

A plecat la cele ceruri 
împăcat su� etește, la 
doar câteva săptămâni 
după ce s-a întors din-
tr-un pelerinaj în care, 
alături de soție, a vizi-
tat „Țara Sfântă”.

Dumnezeu să-l aibă 
în pază și să-i ocro-
tească su� etul.

IN MEMORIAM
Profesor Viorel Tudoran

Transmitem sincere condolenațe familiei îndurerate, 
care este greu încercată  în aceste momente de mare tristețe.
Domnul profesor Viorel Tudoran, o personalitate marcantă 

a orașului Sebiș, a plecat dintre noi la cele veșnice,
 lăsând un gol în inimile noastre, simpli muritori de rând.

Suntem convinși însă, că de acolo sus, din ceruri,
 va vaghea în continuare asupra familie, prietenilor 

și acelora pe care i-a îndrumat cu drag de-alungul anilor
atât din punct de vedere didactic, profesioanl, cât și moral.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Viceprimar Demetrescu Radu,

Consiliul Local al Orașului Sebiș

Luni 28 mai
Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou

Cu ocazia Hramului
 Bisericii Ortodoxe „Sfânta Treime” 
din Sebiș, biserică pe care, prin 

vrerea Bunului Dumnezeu o păsto-
resc, vă învit pe data de 28 mai,  cu 

ocazia Hramului bisericii noastre, să 
luați parte la Sfânta Liturghie- ora 
10:00 și la Taina Sfântului Maslu- 
ora 17:00,  pentru a împărtăși cu 

toții bucuria acestei mari sărbători.
Preot paroh, Rus Mercea Cătălin
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Teatru de comedie organizat
 la Casa de Cultură Sebiș

Cel mai recent eveniment organizat 
la Casa de Cultură a fot reprezentat 
de către piesa de teatru susținută de 
maeștrii Vasile Muraru și Valentri-
na Fătu-Pătrașcu, artiști de marcă 
ai României, care pe data de 5 mai 
au putut �  urmățiți pe scena din 
Sebiș.

Sceneta de comedie pregătită publi-
cului de cei doi artiști a fost una de-
osebită, pe parcursul celor două ore 
spectatorii prezneți � ind încântați 
de momentele comice ale scenetei, 
hohotele de râs � ind prezente peste 
tot în sala Casei de Cultură.

A fost o seară a comediei, o seară a 

bunei dispoziții, un spectacol com-
plet, de care ne-am bucurat la Sebiș.

Vă lăsăm în compania câtorva ima-
gini de la eveniment, nu dor pentru 
a intra în atmosfera acelei seri, ci și 
pentru a promova evenimentele or-
ganizate la Casa de Cultură, eveni-
mente ce fac cinste orașului și prin 
care avem un program cultural deo-
sebit la nivelul Sebișului.

Finalizarea construcției și amena-
jării Casei de Cultură a orașului a 
însemnat pentru Sebiș și începerea 
organizării în acest edificiu a unei 
palete largi de evnimente culturale, 
religioase și școlare, unul mai fru-

mos decât celălat.
Putem vorbi despre seri de evan-

ghelizare, conferințe pe diverse 
teme de interes public, scenete de 
teatru, balul bobocilor, festivități 
școlare, seri de colinde, spectacole 
folclorice etc.

Casa de Cultură, prin cei care o 
conduc, cu sprijinul administrației 
locale, de care este subordonată, a 
devenit o instituție promotoare a 
unor evenimente de impact pentru  
viața socială, culturală și religioasă 
a comunității locale.

Transmitem 
un sincer și călduros 

La Mulți Ani 
tuturor celor care 
pe data de 21 mai 

sărbătoresc 
ziua de nume

Constantin și Elena!
Viceprimar, Radu Demetrescu,

Consiliul Local!
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ART. 7 
(1) Exercitarea activităţilor de co-

merţ cu ridicata sau comerţ cu amă-
nuntul a produselor agricole obţinute 
în ferma/gospodăria proprie de către 
producătorii agricoli persoane � zice 
care deţin atestat de producător se 
realizează în baza carnetului de co-
mercializare a produselor din secto-
rul agricol.

(2) Se interzice vânzarea produse-
lor cumpărate de la terţe persoane în 
baza carnetului de comercializare.

ART. 8
(3) Carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul 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 comercializă-
rii, 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 su-
puse comercializării.

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

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

carnetul de comercializare a produ-
selor din sectorul agricol este urmă-
torul:

  a) primul exemplar se înmâ-
nează cumpărătorului;

  b) al doilea exemplar se păs-
trează de vânzător;

  c) al treilea exemplar se păs-
trează la carnet.

  (2) Carnetele utilizate, conţi-
nând al treilea exemplar al � lelor, se 
restituie la primăriile care au emis 
carnetul, în termen de 15 zile lucră-
toare 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 
structură sortimentală, indiferent de 
calitatea cumpărătorului, respectiv 
persoana � zică sau persoana juridi-
că, 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 produ-

selor achiziţionate de la producători 
agricoli pe baza carnetului de co-
mercializare, cumpărătorul trebuie 
să deţină � la din carnet care justi� -
că provenienţa măr� i, cu excepţia 
achiziţiei acestor produse din pieţe 
agroalimentare, târguri și pieţe am-
bulante.

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

  (2) În cazul transportului de 
produse agricole efectuat de către 
producătorii agricoli persoane � zice 
de la locul de deţinere la locul de co-
mercializare, aceștia completează o 
� lă din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, co-
respunzător cantităţilor transportate 
de producătorul agricol și structurii 
sortimentelor transportate.

  (3) Fila prevăzută la alin. (2) 
constituie documentul justi� cativ 
pe timpul transportului, al desface-
rii măr� i, precum și al eventualelor 
retururi ale produselor necomercia-
lizate.

  (4) Prevederile alin. (2) nu se 
aplică transportului produselor agri-
cole proprii de la locul de producţie/
recoltare/procesare la domiciliul/lo-
cul de depozitare. În acest caz, pro-
ducătorii agricoli trebuie să deţină 
documentul de identitate și atestatul 
de producător.

ART. 14 
(1) Comercializarea produselor din 

sectorul agricol obţinute din gospo-
dăria/ferma proprie de către produ-
cătorii agricoli persoane � zice se face 
pe baza documentului de identitate, 
a atestatului de producător și a carne-
tului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol.

(2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai 
altor state membre ale Uniunii Euro-
pene, care comercializează produsele 
agricole proprii în spaţiile publice din 
România, sunt exceptaţi de la preve-
derile alin. (1). Aceștia își desfășoa-
ră activitatea în baza documentaţiei 
legale din statul membru de origine.

  (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 amănun-

tul efectuate în pieţe agroalimentare, 
târguri și pieţe ambulante, producă-
torii agricoli au obligaţia să înscrie 
la sfârșitul � ecărei zile/perioade, în 
� la din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pre-
văzută la art. 11 alin. (2), produsele 
agricole și cantităţile totale vândute 
în ziua/perioada respectivă.

Contravenţii și sancţiuni
  ART. 16 
Constituie contravenţii următoare-

le fapte și se sancţionează după cum 
urmează:

  a) utilizarea carnetului de co-
mercializare a produselor din secto-
rul agricol cu nerespectarea prevede-
rilor art. 10, cu amendă de la 200 lei 
la 1.000 lei, pentru persoane � zice;

  b) transportul produselor achi-
ziţionate de la producători 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 produ-
se din sectorul agricol transportate, 
pentru persoane juridice;

  c) transportul de produse agri-
cole efectuat de către producătorii 

agricoli persoane � zice de la locul de 
deţinere la locul de comercializare, 
cu nerespectarea prevederilor art. 11 
alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 
4.000 lei;

  d) organizarea de spaţii de vân-
zare în cadrul structurilor de vânzare 
cu amănuntul din zonele publice, cu 
nerespectarea de către administrato-
rii 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 pro-
dus, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu 
amendă de la 100 lei la 300 lei;

  f) desfășurarea activităţilor 
de valori� care a produselor agricole 
proprii și de exercitare a comerţului 
cu aceste produse de către persoa-
nele � zice care nu deţin un atestat 
de producător valabil, respectiv un 
carnet de comercializare a produse-
lor 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 producător și/sau a 
carnetului de comercializare a pro-
duselor din sectorul agricol, cu încăl-
carea dispoziţiilor prezentei legi, cu 
amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

  h) vânzarea unor produse agri-
cole, 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.

Primăria Sebiș

Spre Informare Reguli de piață

Atenţie
 la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pentru 
arderea miriștilor, vegetaţiei uscate 
și resturilor vegetale este prevăzu-
tă în Normele generale de apărare 
împotriva incendiilor și în Ordinul 
comun al ministrului internelor și 
reformei administrative și al mi-
nistrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 576/605/2008, publicat 
în Monitorul O� cial nr.661 din 
22.09.2008.

Persoanele � zice și juridice care 
desfășoară activităţi de ardere a 
miriștilor, stufului, vegetaţiei ier-
boase, gunoaielor, deșeurilor și 
altor materiale combustibile, au 
obligativitatea respectării prevede-
rilor reglementărilor în domeniu, 
conform actelor normative mai sus 
menţionate, astfel:

■ arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și altor mate-
riale combustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe terenuri 
pregătite, cu luarea măsurilor ce se 
impun pentru împiedicarea pro-
pagării focului la vecinătăţi, asi-

gurându-se supravegherea perma-
nentă a arderii, precum și stingerea 
jarului după terminarea activităţii;

■ arderea miriștilor se face numai 
după luarea măsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagării fo-
cului la vecinătăţi, asigurându-se 
supravegherea permanentă a arde-
rii;

■ distrugerea prin ardere a deșe-
urilor, resturilor menajere și vege-
taţiei uscate se efectuează cu res-
pectarea prevederilor din O.G. nr. 
195/2005 modi� cată și aprobată 
prin Legea nr. 265 / 2006 privind 
protecţia mediului care se referă la 
obligativitatea obţinerii acceptului 
Agenţiei de Protecţia Mediului;

■ arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și miriștilor se 
execută numai pe baza permisului 
de lucru cu foc pe timp de zi, după 
ce a fost informat în prealabil ser-
viciul voluntar pentru situaţii de 
urgenţă din localitate;

Printr-un comportament preven-
tiv, vă salvaţi viaţa și bunurile.

SVSU Sebiș

SVSU Sebiș
 vă atrage atenția!

-Desfundă-ți podețul;
-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;

-Curăță și văruiește pomii 
din dreptul gospodăriei;

-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe 
marginea drumurilor, a localităților,

 pe cursurile de apă sau pe pășune;
-Nu lăsa animalele domestice 

și păsările de curte libere pe străzi.
Conform HCL cu modi� cările și completă-

rile ulterioare, constituie contravenție și se 

sancționează cu amendă, următoarele fapte:
1.Neîndeplinirea obligației de a îngriji spațiul 

din fața casei, a pomilor, de a curăța șanțurile și 
de a desfunda podețele.

2.Aruncarea gunoaielor și a deșeurilor spațiul 
public, pe marginea drumurilor, a localităților, pe 
cursurile de apă sau pe pășune.

3.Lăsarea animalelor domestice și a păsărilor de 
curte libere pe străzi și pe domeniul public.

Primăria Sebiș

Îți iubești orașul? Fii un cetățean responsabil!



CMYK
SEBIȘ EXPRES

                                   SEBIȘ EXPRES pag. 4

O altă lucrare importantă pentru 
evoluția Sebișului este cea de re-
abilitare totală a clădirii muzeului 
orașului, clădire de patrimoniu și care 
face parte din ansamblul urbanistic al 
centruli civic.

Lucrările de reabilitare a clădirii au 
început încă de anul trecut, când s-a 
schimbat acoperișului, la acest mo-
ment � ind în derulare lucrările de re-
novare a exteriorului clădirii muzeului.

Lucrările de modernizare a Sebișului
 merg în linie dreaptă

Amenajarea parcului central 
al orașului este în plină desfășurare

După cum am precizat încă din numă-
rul trecut al publicației locale, se lucrează 
de zor la amenajarea parcului central din 
oraș, unde s-a trecut la construirea de alei 
pavate. 
În această zonă verde a orașului se ame-
najează alei pietonale pavate, urmând a se 
monta băncuțe pentru recreere, iluminat 
ornamental, precum și noi locuri de joacă 
pentru copii. De asemenea, este prevăzută 
o reamenajare peisagistică a perimetrului 
parcului, prin plantarea de � ori, gazon și 
arbuști ornamentali.
Lucrările au evoluat mult de luna trecută, 
mare parte din aleile prevăzute a �  amena-
jate în acest parc � ind deja pavate.

Lucrări de pavare pe Satu Nou:
-un nou tronson de trotuar fi nalizat

-se începe pavarea parcării
 Bisericii Ortodoxe

Amenajarea de noi trotuare în Sebiș a con-
tinuat atât luna trecută cât și luna aceasta, 
lucru vizibil prin construirea prin pavare a 
trotuarului de pe partea stângă de pe Satu 
Nou din oraș, tronson de trotuar care ara-
tă impecabil, atât din punct de vedere al 
utilității, cât și esteticii.
 Tot în această zonă din Sebiș- pe Satu 
Nou- a început și lucrarea de amenajare a 
parcării din fața Bisericii Ortodoxe, care, 
duă cum ne-a precizat viceprimarul Radu 
Demetrescu, ”va �  pavată în totalitate, 
astfel încât comunitatea ortodoxă de la 
această biserică de marcă a orașului să 
bene� cieze de condiții de urbanism opti-
me.”

Reabilitarea muzeului orașului 
progresează de la lună la lună

Tot în cadrul șantirelor deschise în 
primăvara acestui an și a� ate în lucru 
se  numără și construcția clădirii ate-
lierelor școală de la liceu, continuarea 
construcției podului din zona ANL, 
precum și amenajarea prin pavare a 
aleilor din cimitirul de pe strada Te-
ilor, astfel încât putem spune că mo-
dernizarea orașului Sebiș merge în 
linie dreaptă.

Teren de joacă pentru copii 
în parcul din spatele Casei de Cultură

Dacă în parcul central se amenajează 
aleile prin pavare, în parcul din spatele 
Casei de Cultură s-a trecut la amena-
jarea unui teren de joacă-sport-pen-
tru copii. În acest sens, pe suprafața 

de joc s-a întins tartranul, urmând ca 
în perioada următoare să � e montată 
și mocheta de protecție, astfel încât 
aici copiii să poată desfășura activități 
sportive și recreative.

Șantiere în lucru: ateliere școală, 
podul de la ANL-uri, alei în cimitire

După cum se poate vedea în oraș, 
avem deschise o serie de șantiere prin 
care dorim modernizarea Sebișului:
- se construiesc atelierele școală la li-
ceu
- se amenajează alei pavate în parc
- clădirea muzeului este în renovare
- amenajăm un teren de sport pentru 
copii
- se lucrează la podul din zona ANL-
urilor
- amenajăm parcarea de la Biserica 
Ortodoxă de pe Satu Nou
- pavăm aleile din cimitire
- s-au amenajat noi trotuare
- am avut ședințe succesive la Primă-

rie pentru identi� carea pașilor nece-
sari introducerii magistralei de gaz
- s-au desfășurat ample acțiuni de des-
zinsecție pentru țânțari
 Toate acestea sunt lucrări necesa-
re pentru Sebiș, lucrări pe care le-am 
inițiat ca și administrație locală.
 Cu privire la problemele cu care 
ne confruntăm, datorită noilor re-
glementări apărute, există anumite 
disfuncționalități la serviciul de co-
lectare gunoi menajer, deoarece acum 
suntem obligați să ducem gunoiul la 
groapa de gunoi autorizată de la Arad. 
Totodată, vă informez că la nivel de 
ADI Deșeuri Arad, s-a desemnat și 
câștigătorul licitației pentru a pre-
lua serviciul de salubritate din zona 
județului care include și orașul nostru 
și care va gestiona  complet acest ser-
viciu public. De îndată ce voi cunoaște 
mai multe aspecte despre acest lucru 
care ne interesează în mod direct vă 
voi informa cu promptitudine.

Viceprimar Radu Demetrescu

Viceprimar
 Radu Demetrescu
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Ample lucrări de deszinsecție la Sebiș
Săptămâna trecută au avut loc în 
Sebiș ample lucrări de deszinsecție, 
acțiuni întreprinse de administrația 
locală la nivelul întregului oraș.
Pentru aceste lucrări de deszinsecție 
au fost mobilizate 5 mașini speciale, 
aduse pentru derularea acestui ser-
viciu public, precum și un elicopter 

adus anume pentru a putea cuprin-
de ca deszinsecție toată suprafața 
Sebișului. 
În acest sens, s-au împrăștiat substanțe 
pentru deszinsecția contra țânțarilor 
și căpușelor pe toate străzile din oraș, 
inclusiv parcuri și zone verzi, precum 
și zonele împădurite.
A fost o acțiune binevenită, solicitată 
de către cetățeni, o acțiune îndrepta-
tă spre binele orașului.

„Sebiș Enduro Challenge”!

Ziua de sâmbătă a început cu în-
scrierile concurenților pe tabloul 
competiției, înscrieri ce s-au des-
fășurat la Casa de Cultură Sebiș, 
locație mai mult decât inspirată, 
ținând cont de faptul că orașul nos-
tru are cea mai modernă Casă de 
Cultură din Județul Arad, edi� ciu ce 
dispune de toate facilitățile necesare 
desfășurării evenimentelor publice 
propuse.

Pe categorii distincte și clase de 
motoare, concurenții au pornit apoi 
din centrul orașului catre pensiunea 
„ONYX” , locul de unde s-a dat prac-
tic startul concursului de enduro.

Anul acesta, competiția a cuprins 
un traseu bine de� nit prin pădure, 
traseu care a însumat peste 100  km, 
mai bine zis trei ture prin pădure, � -
ecare tură având 60 km. Un traseu 
lung și anevoios, pe care � ecare con-
curent a trebuit să-l parcurgă pentru 
a nu �  descali� cat și pentru a obține 
o poziție cât mai bună în clasamen-

tul național de specialitate.
Totodată, clasele ATV au avut un 

circuit programat „la antene”, unde 
doritorii au putut admira motoarele 
încinse ale „cailor putere.”

Așadar, putem spune că această 
etapă de la Sebiș a fost una pe cât 
de spectaculoasă, pe atât de di� ci-
lă, dar toți concurenții s-au declarat 
mulțumiți de frumusețea traseului și 
a Sebișului în general, ceea ce este un 
lucru pozitiv pentru oraș, căci prin 
acest concurs Sebișul a fost promo-
vat peste tot, pe toate canalele media. 

Despre toate acestea, organizatorul 
Cătălin Mocuța ne-a precizat:„ este 
un lucru îmbucurător că am avut și 

anul acesta sprijinul autorităților 
locale pentru a continua organiza-
rea la Sebiș unei noi etape din cam-
pionatul național de enduro, de-
oarece sunt convins că spectacolul 
oferit prin acest concurs a fost unul 
deosebit, de care locuitorii Sebișului 
s-au putut bucura, iar pe lângă 
aceasta, competiția găzduită de 
oraș reprezintă un mod important 
de promovare  media a Sebișului”.

Cât privește atmosfera zilei în care mo-
toarele turate la maxim și-au făcut simțită 
prezența în Sebiș, putem a� rma că orașul 
parcă a prins viață, atât concurenții cât și 
spectatorii, bucurându-se de o zi senină, 
precum și de o competiție bine organizată 

și promovată.
Ca o concluzie, Sebișul a găzduit din 

nou o competiție sportivă de anvergură, 
competiție care deja face parte din sal-
ba de spectacole- evenimente devenite 
tradiție pentru orașul nostru.

Deja consacratul concurs de 
enduro „Sebiș Enduro Chal-
lenge” a ajuns luna trecută la 
o nouă ediție plină de adre-
nalină, ediție care a adus din 
nou în oraș zgomotul motoa-
relor turate la maxim, arătând 
sebișenilor ce înseamnă acest 
frumos, dar și periculos sport. 

Organizat ca de fiecare dată 
de către Cătălin Mocuța, cu 
susținerea Administrației Ora-
șului și a Consiliului Local 
Sebiș, concursul a adunat la 
start peste 100 de concurenți 
atât din țară cât și din străină-
tate, etapa de la Sebiș fiind în-
scrisă în programul fedrației de 

specialitate.
Competiția de enduro s-a 

desfășu-rat sâmbătă 28 apri-
lie, o zi în care motoarele și 
ATV-urile au putut fi văzute pe 
străzile orașului, viceprimarul 
Radu Demetrescu dorind ast-
fel să realizeze o continuitate 
în programul cultural și spor-
tiv al Sebișului, prin consoli-
darea evenimentelor devenite 
tradiție pe meleagurile noastre.

Ca atare, Cătălin Mocuța a 
găsit sprijin și în acest an la 
administrația locală a orașului, 
fapt ce a dus la posibilitatea or-
ganizării unei noi ediții „Sebiș 
Enduro Challange”.
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Se știe că sebișenii sunt oameni de-
cuvânt, dintr-o bucată, care atunci 
când promit un lucru, te boți baza pe 
ei � indcă nu-ți întorc spatele.

Dovadă stau chiar alegerile de la 
Federația Română de Fotbal, unde 
reprezentanții orașului nostru au 
spus răspicat încă din primul mo-
ment că-l vor susține pe Burleanu la 

șe� a FRF și înciuda presiunilor de 
tot felul, așa au și făcut.

„CS Național Sebiș”, prin 
președintele clubului, a votat la re-
centele alegeri așa cum a promis: 
Burleanu președinte FRF! Sebișul și-a 
păstrat coloana vertebrală și a arătat 
din nou că are onoare, că  nu schimbă 
direcția după cum bate vântul!

Vremea bună și evoluțiile pozitive 
ale echipei noastre din ultima perioa-
dă a readus la Sebiș bucuria suporte-
rilor de a �  prezenți în număr tot mai 
mare la stadion. 

Putem spune că arena alb -albastră a 
renăscut odată cu începerea returului, 
când din nou au apărut discuțiile des-

pre fotbal, despre echipă, suporterii 
� ind prezenți la � nal de săptămână în 
tribune pentru a susține echipa, pen-
tru a se bucura de senzațiile unice ce 
pot �  trăite doar în compania „spor-
tului rege”.

Am văzut o echipă „Național Sebiș” 
așa cum ne dorim, ambițioasă, unită. 
hotărâtă, rezultatele bune din acest 
retur dec ampionat con� rmându-ne 
că echipa orașului are valoare, are 

potențial, lucru demonstrat prin zes-
trea de puncte cumulată în acest retur, 
când alb-albaștrii au obținut victorii 
importante contra adversarilor.

„Național Sebiș” în focul returului

 „Mereu le spun jucătorilor mei 
că trebuie să intrăm cu aceeași 
atitudine pe teren, în încercarea de 
a scoate maxim din � ecare meci. 
Nu există partide ușoare în acest 
campionat, nu ar trebui să � m mai 
puțin concentrați sau determinați 
de la un meci la altul, în funcție de 
adversar. S-a văzut ce am pățit la 
Ghiroda, dar echipa a strâns rapid 
rândurile și ne-am revenit rapid în 
restanța cu Cermeiul. Eu zic că după 
acel 3-0 ne-am recăpătat încrederea 
și moralul din debutul returului 
și suntem pregătiți să înfruntăm 
orice echipă din serie. Atâta timp 
cât abordăm meciurile cu maximă 
seriozitate și determinare nu ne 
e frică de nimeni.”- ne-a declarat 
Călin Cojocaru, managerul echipei 
Național Sebiș.

Pornind de la aceste declarații, cu 
atiduniea corspunzătoare, ambiție și 

po� ă de joc, rezultatele bune nu au 
întârziat să apară, echipa noastră � ind 
acum pe poziția II-a! 

Urăm echipei orașului nostru să 
aibă parte de un parcurs cât mai bun, 
cu victorii cât mai multe, � indcă ne 
reprezintă, este a noastră, a Sebișului.

Imaginile prezentate sunt de la 
meciul jucat acasă la Sebiș în com-
pania echipei din Cermei, partidă 
încheiată cu victoria echipei noastre.

„CS Național Sebiș” a votat cu Burleanu 
pentru președenția Federației Române de Fotbal!
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Extras din Articolul 6 Legea 50/1991:
(4) În vederea eliberării certifi catului 

de urbanism, solicitantul - orice persoană 
fi zică sau juridică interesată - se va adre-
sa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o ce-
rere care va cuprinde atât elementele de 
identifi care a imobilului pentru care se 
solicită certifi catul de urbanism, respec-
tiv localitate, număr cadastral şi număr 
de carte funciară, unde este cazul, dacă 
legea nu dispune altfel, cât şi elementele 
care defi nesc scopul solicitării.

(5) Certifi catul de urbanism nu conferă 
dreptul de a executa lucrări de construc-
ţii. 

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

a) în vederea concesionării de terenuri, 
potrivit legii; 

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

c) pentru cereri în justiţie şi operaţi-
uni notariale privind circulaţia imobilia-
ră, atunci când operaţiunile respective au 
ca obiect: 

– comasarea, respectiv dezmembrarea 
terenurilor din/în cel puţin 3 parcele; 

– împărţeli ori comasări de parcele so-
licitate în scopul realizării de lucrări de 
construcţii şi de infrastructură; 

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

Operaţiunile juridice menţionate, efec-
tuate în lipsa certifi catului de urbanism, 
sunt lovite de nulitate. Solicitarea cer-
tifi catului de urbanism este facultati-
vă atunci când operaţiunile de împărţeli 
ori comasări de parcele fac obiectul ieşi-
rii din indiviziune, cu excepţia situaţiei în 
care solicitarea este făcută în scopul rea-
lizării de lucrări de construcţii şi/sau de 
lucrări de infrastructură.

Primăria Orașului Sebiș

 INFORMAȚII UTILE : Documente necesare 
pentru obținerea Certifi catului de Urbanism

În atenția cetățenilor
Părinții care pleacă la muncă in 

străinătate sunt obligați să anunțe 
autoritățile publice locale (SPAS)
În atenția,  părinților care pleacă la muncă în străinătate, 

� e că au contract de muncă sau nu,  
dar își lasă copiii acasă :

Părinții/persoanele care au copii minori în îngrijire și vor să plece în 
străinătate, au obligaţia de a noti� ca această intenţie reprezentanților 
serviciului public de asistență socială de la Primăria de domiciliu, cu 
minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara și să desemneze o persoa-
nă care se va ocupa de copii, potrivit Legii 272/2004, privind protecţia 
drepturilor copilului (modi� cătă și completată prin Legea 257/2013), 
republicată, cu modi� cările și completările ulterioare. În acest sens, pot 
exista mai multe situații:

1.În situația în care doar unul dintre părinți pleacă în străinătate(la 
muncă sau în alte situații), are obligația să se prezinte la primăria de 
domiciliu, cu cel puțin 40 de zile înainte de a pleca în afara țării, pentru 
a declara cu cine va rămâne copilul/copiii pe perioada plecării sale la 
muncă în străinătate. 

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:
- copie xerox de pe carte de identitate a părintelui care pleacă;
- copie xerox de pe carte de identitate a persoanei desemnate să se 

ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/copiilor rămași aca-
să;

-copie xerox de pe certi� catele de naștere/cărților de identitate/ ale 
copilului/copiilor;

-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii;
- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă,etc.
2.În cazul familiei cu un singur părinte( divort, deces, etc.), părintele/

tutorele are obligația de a noti� ca în scris intenția lui de a pleca în stră-
inătate în fața reprezentanților serviciului public de asistență socială de 
la primăria de domiciliu, respectând termenul mai sus menționat.

Noti� carea trebuie sa conțină, în mod obligatoriu, desemnarea per-
soanei care se va ocupa de întreținerea copilului pe perioada absenței 
părinților sau tutorelui, după caz.

Persoana desemnată trebuie sa faca parte din familia extinsă, adică 
sa � e rudă până la gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18 ani si să 
îndeplinească condițiile materiale și garanțiile morale necesare creșterii 
și îngrijirii unui copil.

Con� rmarea persoanei în întreținerea careia va rămâne copilul, se 
efectuează de către instanța de tutelă.

La Serviciul Public de Asistență Socială  al Primăriei,  cei în cauză, vor 
primi îndrumare și sprijin în vederea întocmirii dosarului privind de-
legarea autorității părintești temporare, pentru a �  depus cu celeritate 
la judecătoria de circumscripție.

În aceste sens, sunt necesare următoarele documente:
- copie xerox de pe carte de identitate a părintelui/părinților care 

pleacă;
- sentință de divorț;
- certi� cat de deces;
- copie xerox de pe cartea de identitate a persoanei desemnată, res-

ponsabilă să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/co-
piilor rămași acasă;

-cazier judiciar;
- adeverință de venit, cupon pensie, etc, privind veniturile persoanei 

responsabile să se ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea copilului/
copiilor rămași acasă;

- adeverință de la medicul de familie pentru persoana responsabilă;
-copie xerox de pe certi� catele de naștere/cărților de identitate/ ale 

copilului/copiilor;
-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie pentru copil/copii,etc.
3. În cazul în care ambii părinții părăsesc țara, este valabilă și obligato-

rie aceeași procedura de la punctul 2.
Atenţie! Părinţii care nu noti� că autorităţile locale cu privire la inten-

ţia de a pleca la muncă în afara ţării, constituie contraventie (daca nu 
a fost săvârșită în astfel de condiții încât potrivit legii să � e considerată 
infracțiune) și se sanctionează cu amenda de la 500 lei la 1000 lei.

Primăria Orașului Sebiș

Extras din Articolul 7 Le-
gea 50/1991: 

(1) Autorizaţia de con-
struire se emite pentru 
executarea lucrărilor de 
bază și a celor aferente or-
ganizării executării lucră-
rilor, în cel mult 30 de zile 
de la data depunerii docu-
mentaţiei pentru autoriza-
rea executării lucrărilor de 
construcţii, care cuprinde, 
în copie, următoarele do-
cumente: 

a) certi� catul de urba-
nism;

b) dovada, în copie le-
galizată, a titlului asupra 
imobilului, teren și/sau 
construcţii și, după caz, 
extrasul de plan cadastral 
actualizat la zi și extrasul 
de carte funciară de in-
formare actualizat la zi, în 
cazul în care legea nu dis-
pune altfel;

c) Proiectul pentru auto-
rizarea executării lucrări-
lor de construire - P.A.C., 
Proiectul pentru autori-
zarea executării lucrărilor 
de des� inţare - P.A.D. sau 
Proiectul pentru autoriza-
rea organizării execuţiei 
lucrărilor - P.O.E.;

d) avizele și acordurile 
stabilite prin certi� catul 
de urbanism, după caz, 
punctul de vedere al auto-
rităţii competente pentru 
protecţia mediului și, după 
caz, actul administrativ al 
acesteia, precum și acor-

dul vecinilor, în situaţiile 
expres prevăzute de actele 
normative și reglementă-
rile tehnice în vigoare;

f) dovada privind achita-
rea taxelor aferente autori-
zaţiei de construire.

(1^1) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1), pen-
tru construcţiile reprezen-
tând anexele gospodărești 
ale exploataţiilor agrico-
le termenul de emitere a 
autorizaţiei de construire 
este de 15 zile de la data 
înregistrării cererii.

(6) Neînceperea lucrări-
lor ori ne� nalizarea aces-
tora în termenele stabilite 
conduce la pierderea vala-
bilităţii autorizaţiei, � ind 
necesară emiterea unei noi 
autorizaţii de construire. 
În situaţia în care carac-
teristicile nu se schimba 
faţă de autorizaţia iniţială, 
se va putea emite o noua 
autorizaţie de construire, 
fără a �  necesar un nou 
certi� cat de urbanism. 

(7) (..... n.r.) investitorul 
poate solicita autorităţii 
emitente prelungirea vala-
bilităţii autorizaţiei cu cel 
puţin 15 zile înaintea expi-
rării acesteia. Prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei 
se poate acorda o singură 
dată și pentru o perioadă 
nu mai mare de 12 luni.

(8^1) Investitorul are 
obligaţia ca la începerea 
lucrărilor să monteze pe 
amplasamentul investiţi-

ei, la loc vizibil, panoul de 
identi� care al acesteia.

(9) Autorizaţia de con-
struire se emite dacă sunt 
îndeplinite cumulativ con-
diţiile cerute prin prezenta 
lege. Autoritatea emitentă 
a autorizaţiei nu este res-
ponsabilă pentru eventu-
alele prejudicii ulterioare 
cauzate de existenţa, în 
momentul emiterii actu-
lui, a unor litigii a� ate pe 
rolul instanţelor judecă-
torești privind imobilul 
- teren și/sau construcţii 
-, responsabilitatea aparţi-
nând solicitantului.

(15) În situaţia în care în 
timpul executării lucrări-
lor și numai în perioada 
de valabilitate a autoriza-
ţiei de construire survin 
modi� cări de temă pri-
vind lucrările de construc-
ţii autorizate, care conduc 
la necesitatea modi� cării 
acestora, titularul are obli-
gaţia de a solicita o nouă 
autorizaţie de construire, 
potrivit prevederilor pre-
zentei legi.

(18) Taxa pentru elibe-
rarea autorizaţiei de con-
struire se calculează potri-
vit legii. 

(19) Taxa pentru prelun-
girea valabilităţii autoriza-
ţiei de construire se calcu-
lează la 30% din valoarea 
iniţială a taxei de autori-
zare.

Primăria  Orașului Sebiș

Informații Utile Documente necesare pentru obținerea 
autorizației de construire:
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Viceprimar
 Radu Demetrescu

În serile zilelor de 1-2-3 iunie, vă invit la
 „Festivalul De Muzică Sebiș” , festival devenit tradiție a orașului nostru.

Pentru acest an avem pregătite trei zile de spectacole, 
cu ansambluri, trupe și artiști cunoscuți, care sperăm să fie pe placul dumneavoastră, 

concetățenii mei din Sebiș, Prunișor, Donceni și Sălăjeni. 
Conform tradiției, fiecare seară se va încheia cu un grandios foc de artificii!

Viceprimar Radu Demetrescu




