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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!

Zilele de 1-2-3 iunie au reprezentat pentru Sebiș trei zile
de spectacol. Trei zile pe parcursul cărora s-a desfășurat
a XIX-a ediție a deja consacratului eveniment anual intitulat sugestiv „ Festivalul de Muzică Sebiș”.
Da, ați citit bine: anul acesta a fost cea de-a XIX-a
ediție a acestei ample manifestări culturale a orașului.
O ediție, care, la fel ca și cele de dinainte, a fost una
la superlativ, pe scena montată în Piața Tineretului
urcând nume de marcă ale muzicii, soliști consacrați,
anume chemați pentru a încânta prin muzică și dans
spectatorii prezenți în număr mare.
Festivalul a făcut ca Sebișul să devină pentru cele trei
zile punctul de atracție al județului Arad, rămânând și
pentru acest an cel mai mare eveniment de acest gen
din tot județul. Un eveniment care este o tradiție a
Sebișului, este un brand al orașului, este un nume de
rezonanță județeană, dar și națională.
>>> pag.2

Hramul Bisericii Ortodoxe
de pe Satu Nou-„Sfânta Treime”
Biserica Ortodoxă de pe Satu Nou
și-a sărbătorit Hramul, acesta fiind
„Sfânta Treime”!
Cu această ocazie de mare cinstire
pentru biserică, preotul paroh Rus
Cătălin, alături de Consiliul Parohial și întreaga comunitate creștină
ortodoxă de pe Satu Nou au sărbătorit Hramul Bisericii într-un mod
deosebit, printr-o slujbă religioasă
specială: oficierea Sfintei Taine a
Maslului! Aceasta a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 28 mai, cu

începere de la ora 17:00, când la biserică s-a săvârțit slujba Tainei Sfântului Maslu, cu participarea întregii
comunități, organizându-se cu acest
prilej și un cerc misionar.
De dimineață însă, liturghia a fost
oficiată în prezența Preasfințitului
Părinte Episcop Emilian Crișanul,
înalta față bisericească fiind întâmpinată într-un mod solemn, prezent
la acest important moment fiind și
primarul interimar Radu Demetrescu.
>>> pag.5
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
>>> pag.1 Respectând tradiția, festivalul a fost

structurat și de această dată pe secțiuni distincte.
Astfel, ziua de vineri a fost dedicată spectacolului folcloric autentic, pe scenă urcând ansambluri de marcă,
precum și interpreți consacrați, ceea ce a făcut ca toți
iubitorii muzicii și dansului popular românesc să se
poată bucura de un spectacol de excepție, atracția serii fiind concertul susținut de starul Angela Rusu.
Trebuie menționat că prezentatoare a fost nimeni
alta decât sebișanca noastră Elena Voichița Suba, care
alăruri de fica ei, Dalia Suba, ne-a încântat și prin interpretarea unei suite de cântece populare de suflet,
pentru care reprezentantele orașului nostru trebuie
felicitate.
Să nu uităm nici de Alexandru Pop, tot un reprezentant al orașului Sebiș, care alături de Cosmina
Brădean a susținut la rându-i un concert pe gustul celor prezenți.
Spectacolul folcloric al zilei de vineri a fost completat de prezența ansamblurilor din Bârsa, Chisindia,
Ineu și Dezna, pe scenă urcând de-alungul serii și
„Stelele Bihorului”, precum și soliștii Felicia Costa,
Florin Șandru, Lena Miclăuș, Angela Rusu, Ștefan
Muntenaș, grupul vocal „Ineuanii”, momentele vesele
fiind susținute de către Radu Moș.
Ce am mai putea spune, decât că am avut pe scenă
la Sebiș o pleiadă de interpreți și ansambluri care au
făcut un spectacol de zile mari, un spectacol folcloric
ce va rămâne multă vreme printre amintirile frumoase ale celor prezenți.

Pe tot parcursul festivalului, centrul orașului s-a
umplut de terase, a devenit o zonă a forfotei, a bucurie
și veseliei, căci aceasta a fost atmosfera! Una a voioșiei,
toată lumea putându-se distra în voie.
Au fost de toate pentru toți: spectacol artistic deosebit, mici și bere din belșug, jocuri diversificate pentru
copii, cu alte cuvinte, oricine a venit la festival a avut
cum petrece și cum să se bucure de aceste trei zile
de spectacol. Iar ca totul să fie perfect, așa cum ne-a
obișnuit, în fiecare zi a festivalului, în jurul orei 11:00,
Sebișul s-a luminat de spectaculoase focuri de artificii!
Festivalul de Muzică, rămâne așadar, un eveniment
major pentru județul Arad și nu numai, fiind în continuare singurul eveniment al județului de acest gen
filmat de TVR și care este transmis pe postul național
de televiziune.
SEBIȘ EXPRES
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!
>>> pag. 2 Sâmbătă și duminică Sebișul a fost cu-

prins de ritmurile muzicii ușoare, dintre numele invitate la eveniment amintind: Cbron, Ducu Bertzi,
Andreea Bălan, Lambrino, Spitalul de Urgență, Today, Melisa Țolea, Conecte-R.
Sunt câțiva dintre artiștii consacrați care au încins
atmosfera în cele două zile. Totul, pentru ca Sebișul
să petreacă, totul, pentru ca publicul să se întâlnească
cu aceste nume ale muzicii românești.
A fost un spectacol de marcă, un spectacol a cărei
frumusețe trezește încă amintiri plăcute tuturor celor
care au fost la Sebiș în cele trei zile ale festivalului.

Nu dorim să vă reținem prea mult cu descrierile noastre, fiindcă totul a
fost atât de frumos că nu poate fi prezentat prin cuvinte.
De aceea, preferăm să vă lăsăm a vedea câteva imagini de la festival, pentru a vă reintroduce în atmosfera celor trei zile ale „Festivalului de Muzică
Sebiș”-ediția a XIX-a.
Importanța Festivalului a fost dată și de prezența la eveniment a
oficialităților județene, dintre care amintim: președintele Consiliului
Județean Arad- domnul Iustin Cionca, Primarul Aradului- domnul Gheorghe Falcă, vecepreședintele Consiliului Județean Arad- domnul Sergiu
Bâlcea, deputații Eusebiu Pistru, Glad Varga, Tripa Florin și Dorel Căprar,
precum și reprezentantul orașului nostru în Consiliul Județean, respectiv
consilierul județean și președintele Comisiei de Buget Finanțe a Consiliului
Județean- domnul Feieș Cristian.
>>> pag. 7
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Primar Interimar
Radu Demetrescu
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„Punerea în practică a cât mai multor proiecte cu impact în dezvoltarea orașului Sebiș
reprezintă fundamentul modului în care privesc administrarea orașului,
după cum deschiderea administrației către cerințele sebișenilor și nevoilor de progres
ale comunității noastre locale constitue principul de bază
după care mă ghidez în luarea deciziilor administrative.
Mergem înainte pentru Sebiș și sebișeni!
Primar Interimar Radu Demetrescu

Amenajarea parcului central
al orașului pe placul sebișenilor

Lucrări de pavare pe Satu Nou:
-un nou tronson de trotuar ﬁnalizat
-a fost pavată parcarea de la
Biserica Ortodoxă

După cum am precizat încă din numărele
trecute al publicației locale, s-a lucrat de zor
la amenajarea parcului central din oraș Rezultatele se văd astăzi, în această zonă verde a
orașului fiind amenajate alei pietonale pavate, s-au montat băncuțe pentru recreere, noi
coșuri de gunoi, s-au delimitat scuarurile
pentru gazon, flori și arbuști ornamentali.
Lucrările au evoluat mult de luna trecută,
mare parte din aleile prevăzute a fi amenajate în acest parc fiind deja pavate, putând
spune astăzi că această zonă a orașului a
fost complet reamenajată urbanistic și peisagistic.

Amenajarea de noi trotuare în Sebiș a continuat 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 arată impecabil, atât din punct de vedere al
utilității, cât și esteticii.
Tot în această zonă din Sebiș- pe Satu
Nou- a fost realizată și lucrarea de amenajare a parcării din fața Bisericii Ortodoxe.

Totemuri
la intrările în Sebiș

Teren de sport ﬁnalizat
în parcul din spatele Casei de Cultură

Au fost confecționateși amplasate tote-

Dacă în parcul central s-au amenajat aleile prin pavare, în parcul din
muri reprezentative la intrările în Sebiș,
spatele Casei de Cultură s-a trecut
prin acestea fiind marcate intrările în oraș.
la amenajarea unui teren de joacăO investiție necesară și cerută de către
sport-pentru copii. În acest sens,
sebișeni.
pe suprafața de joc s-a întins tartranul, fiind montată și mocheta
de protecție, astfel încât aici doritorii să poată desfășura activități
Lucrările de reabilitare a clădirii au sportive și recreative.
început încă de anul trecut, când s-a
schimbat acoperișului, anul acesta fiind
finalziate lucrările de renovare a exteriorului clădirii muzeului.
Tot în parcul din spatele Casei de
Cultură a orașului a fost amplasat mobilier suplimentar destinat
îmbunătățirii locurilor de joacă
O altă lucrare importantă pentru
pentru copii, de asemenea, acest
evoluția Sebișului a fost cea de reparc beneficiind și de acțiuni de
abilitare totală a clădirii muzeului
plantare pomi, pentru a reîntreorașului, clădire de patrimoniu și care
gi zonele verzi afectate de furtună
face parte din ansamblul urbanistic al
anul trecut.
centruli civic.

Reabilitarea muzeului orașului
a fost ﬁnalizată

Noi locuri de joacă pentru copii
în parcul din spatele Casei de Cultură

Alei pavate la cimitirul vechi
de pe strada Teilor

O altă lucrare demarată anul acesta este
cea de amenajare a aleii centrale a cimitirului din Sebiș, alee ce va fi pavată după
modelul pavajelor amenajate în oraș.
Este o investiție cerută de sebișeni, care,
iată, acum se pune în practică.
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Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou- „Sfânta Treime”
>>> pag. 1 În ziua Praznicului Sfin-

tei Treimi, credincioșii din Parohia
Ortodoxă Sebiș II, Protopopiatul Sebiș,
și-au sărbătorit hramul bisericii. Aceștia
au avut bucuria de-al avea în mijlocul lor,
la această zi de sărbătoare, pe Preasfințitul
Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al
Arhiepiscopiei Aradului. Cu această ocazie Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în
biserica cu hramul ,,Sfânta Treime”, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi
și în prezenţa a numeroşi credincioşi, copii, tineri și vârstnici. Din sobor au făcut
parte: Preotul Paroh Cătălin Rus-Mercea,
Preotul Patriciu Covaci din Timișoara, Pr.
Dan Pavel, fost protopop al Ineului, Pr.
Vasilie Nistor, Pr. Mihail Popa, Pr. Beniamin Gligor, preoți pensionari, Arhid. Mircea Proteasa și Arhid. Gheorghe Lehaci.
Vizita Preasfințitului a fost una de mare
însemnătate pentru biserică, primirea
acestuia find una deosebită, de către preotul paroh Rus Mercea Cătălin și ceilalți
preoți invitați, care au avut alături corul
bisericii, membrii Consiliului parohial,
oficialitățile orașului, precum și credincioși ai bisericii.
Momentul a fost cu atât mai frumos cu
cât la această primire au luat parte și copii
îmbrăcați în straie populare, ceea ce a dat
o notă aparte procesiunii de întâmpinare
a Prasfințitului.
În cuvântul de învățătură, Preasfințitul
Emilian le-a prezentat credincioșilor
prezenți învățătura principală a Bisericii
Ortodoxe despre Persoanele Sfintei Treimi. Despre cele Trei Persoane ale Sfintei Treimi mărturisim când rostim Simbolul credinţei, că noi credem „întru Unul
Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul
cerului şi al pământului…, şi întru unul
Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut,
mai înainte de toţi vecii…, şi întru Duhul
Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul, Care din
Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl
şi cu Fiul este închinat şi slăvit…”. Orice
lucrare a Bisericii se înfăptuiește în numele Sfintei Treimi, orice act liturgic sau
rugăciune personală începe cu invocarea
numelui Sfintei Treimi, a mai subliniat
Preasfinția Sa
Sărbătoarea Hramului Bisericii s-a bucurat și de prezența
primarului interimar Radu
Demtrescu și a deputatului
Eusebiu Pistru, care au dorit
să fie alături de părintele Rus
Cătălin și de comunitatea ortodoxă din Satu Nou la acest
moment de mare însemnătate pentru biserică. Putem
spune că Biserica Ortodoxă
de pe Satu Nou rămîne un
reper al orașului Sebiș, o biserică cu o comunitate unită,
păstorită de un preot paroh
cu har și iubire pentru Cele
Sfinte.
>>> pag. 6
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Hramul Bisericii Ortodoxe de pe Satu Nou- „Sfânta Treime”
>>> pag. 5 Tot cu această ocazie a avut

loc și Cercul Pastoral Misionar, marcat
printr-o slujbă religioasă specială: oficierea
Sfintei Taine a Maslului!
Aceasta a avut loc în după-amiaza zilei de
luni, 5 iunie, cu începere de la ora 17:00,
când la biserică s-a săvârțit slujba Tainei
Sfântului Maslu, cu participarea întregii
comunități. astfel încât putem spune că
Hramul Bisericii a fot sărbătorit cu mare
fast, fiind prilej de bucurie pentru toți
enoriașii acestei frumoase și reprezentative biserici din Sebiș.
Preotul paroh Rus Cătălin a arătat și de
această dată că are într-adevăr har întru
preoție, fiind mereu alături de comunitatea
pe care o păstorește, biserica fiind căutată
de credincioșii veniți anume pentru acest
important eveniment.

Primarul interimar Radu Demetrescu a fost și el alături de comunitatea ortodoxă din Satu Nou la acest
eveniment plin de semnificație și
binecuvântare, cu această ocazie
declarându-ne: sunt bucuros că am
participat la acest eveniment important al Biserivcii Ortodoxe din
Sebiș, fiindcă sărbătoarea Hramului Bisericii arată că avem la Satu

SEBIȘ EXPRES

Nou din Sebiș o comunitatea unită,
preotul paroh Rus Mercea Cătălin
și reprezentanții Consiliului Parohial ce-i stau alătui reușind să continue această tradiție a marcării
sărbătorii Hramului într-un mod
special, având pentru aceasta și
sprijinul întregii comunități. Îi felicit atât pe dânsul cât și pe toți cei
care-l sprijină, deoarece o comuni-

tate frumoasă este una unită, așa
cum suntem la Biserica Ortodoxă
din Satu Nou”
Vă prezentăm și noi câteva imagini, atât din timpul slujbei din
biserică cât și de Cercul pastoral,
urmând a ne reântâlni și anul următor la această mare sărbătoare care face parte din identitatea
orașului Sebiș
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„Festivalul de Muzică”, o nouă edițe de succes!

>>> pag. 3 Ediția din acest cursul celor trei zile a fost una

an a adus din nou privirile tututor asupra Sebișului, la fel cum
s-a întâmplat de ani buni când
s-a organizat Festivalul de Muzică. Nu de alta, dar de ﬁecare dată
Festivalul a reprezentat și reprezintă un punct de referință, nu
doar pentru Sebiș, ci pentru întregul județ și de ce nu pentru întreaga țară.
Trei zile de muzică, dans și voie
bună, încheiate și de această dată
prin impresionante focuri de artiﬁcii, trei zile care împreună alcătuiesc ca un tot unitar Festivalul de Muzică din Sebiș.
Dupa 20 ani, Festivalul de
Muzică rămâne cel mai mare
eveniment cultural-artistic al
județului, după Arad.
Atmosfera creată în oraș pe par-

Primar Interimar
Radu Demetrescu
„ Sper din inimă că tuturor
v-a plăcut această ediție a
festivalului.
Au fost trei zile cu un program pe care l-am gândit cât
mai diversificat, care să se
plieze pe gusturile tuturor,
conform tradiției având seri
cu specific aparte, de la seara
dedicată muzicii populare, la
serile dedicate muzicii ușoare.
Organizarea Festivalului nu
a fost o sarcină ușoară, meri-

speciﬁcă unei mari sărbători, toți
cei veniți putându-se distra și
simți bine după bunul plac. Terasele cu mici, grătare și bere au
fost mereu arhipline, iar cei mici
s-au putut bucura din plin de multitudinea de jocuri aduse special
pentru ei.
Au fost trei zile de poveste, trei
zile în care atmosfera sărbătorii a
plutit în Sebiș, trei zile de neuitat!
Festivalul de Muzică a fost din
nou la înalțime, un eveniment de
anvergură, care doar în Sebiș poate ﬁ văzut.
Și cum cuvintele sunt de prisos
vă lăsăm în compania imaginilor
surprinse pe parcursul celor trei
zile ale festivalului, imagini care
cu siguranță vă vor răscoli plăcut
amintirile multora dintre voi.

tele nefiind doar ale mele, în
calitate de primar interimar
al orașului Sebiș, ci a unei întregi echipe, căci nimic nu se
poate face de unul singur, ci
doar prin colaborare și bună
înțelegere.
De aceea, doresc să mulțumesc acestei echipe ce m-a
sprijinit în demersul de organizare a festialului, respectiv
consilierilor locali ai orașului,
angajaților Primăriei, care
m-au susținut și s-au implicat
în a avea la Sebiș o nouă ediție
de succes a „Festivalului de
Muzică”, precum și reprezentantului nostru la Casa de Cultură a orașului, colegul Muscă
Dimitrie.
Totodată, mulțumesc Poliției, Pompierilor și Jandarmilor pentru asigurarea liniștei și

siguranței pe timpul celor trei
zile de spectacole, după cum
mulțumesc și angajaților de la
Piroș Security fiindcă și-au făcut datoria și de această dată.
Nu trebuie uitată nici echipa
condusă de inginerul Toader
Tibi, echipă ce împreună cu
persoanele beneficiare a ajutoarelor sociale s-au preocupat
pentru asigurarea cu-rățeniei
pe timpul festivalului, astfel încât în dimineața fiecărei zile de
spectacol Sebișul să fie curat și
plăcut privirii celor ce au venit
la noi în centrul civic.
Iar fiindcă discutăm despre
„Festivalul de Muzică”, țin să
mulțumesc și celor care au
înființat acest festival pentru
oraș, acum mulți ani în urmă,
respectiv domnului Feieș
Gheorghe, primar la acea

vreme, precum și sebișanului
nostru Mircea Hîrja, dânșii
find cei care au avut idea de a
pune bazele la Sebiș unui eveniment muzical de excepție
(acum 20 de ani).
Mie, în calitate de primar
interimar al orașului Sebiș
mi-a revenit acum sarcina
de a coordona organizarea
acestui eveniment cultural
de marcă a orașului, aflat
la cea de-a XIX-a ediție, o
ediție care am dorit să fie deosebită, cu soliști vocali de
seamnă, cu focuri de artificii
grandioase, pentru a celebra
așa cum se cuvine numele de
Sebiș, orașul nostru drag.
Sper că m-am ridicat la înălțimea așteptărilor dumneavostră, concetățenii mei din
Sebiș, Prunișor, Donceni și Să-

lăjeni, țin să vă spun că nu s-a
precupețit nici un efort pentru
a avea la Sebiș un eveniment
cu impact mediatic, un evenimnet de celebrare a orașului,
un eveniment dedicat în totalitat comunității noastre locale
sebișene.
Vă dores tuturor doar zile înseninate, fără necazuri, doar
zile pline cu bucurie și vă reîntăresc faptul că în această
postură de primar interimar
vă stau la dispozițe oricând
la Primărie pentru orice sugestie pozitivă, scopul meu
fiind acela de a asigura pentru
Sebiș o administație care să
vină în întâmpinarea rezolvării problemelor cetățenilor
noștri.”
Primar Interimar
Radu Demetrescu
SEBIȘ EXPRES
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„Casă de Piatră”
Nimic nu este mai frumos decât
să vezi cupluri tinere ce-și unesc
destinele pentru a porni împreună
pe același drum în viață.
Am văzut un astfel decuplu și cu
prilejul „Festivalului de Muzică”,
când, în ziua de sâmbătă, doi tineri și-au declarat dragostea prin
înfăptuirea căsătoriei, act de iubire și devotament.
Am asisitat așadar la momentul
oﬁcierii căsătoriei, pasul de bază
al întemeierii familiei, momente de unde vă și prezentăm câteva imagini, nu înainte de a ura tienrei familii „Casă de Piatră”.

29 Iunie- mare sărbătoare

Sfintii Apostoli Petru si Pavel
Sfinţii Apostoli Petru și
Pavel sunt prăznuiţi de
către Biserica Ortodoxă la
data de 29 iunie a fiecărui
an. Aceștia sunt sărbătoriţi împreună datorită faptului că ambii s-au săvârșit
la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul
iar Sfântul Apostol Petru
a fost răstignit cu capul în
jos. Conform Sinaxarului,
moaștele celor doi apostoli au fost puse împreună. Conform cercetărilor
recente, Petru a fost răstignit în anul 64, iar Pavel
a fost decapitat în anul 67.
Petru și Pavel sunt, de asemenea, autori a unor epistole incluse de către Biserică în textele canonice ale
Noului Testament (Pavel
-14; Petru – 2). Aceștia
sunt consideraţi ca fiind
printre cei mai importanţi
oameni care au luat parte
la Biserica lui Hristos.
Sfântul Apostol Petru
provine din orașul Betsadia, localitate situată pe
malul nordic al lacului
Ghenizaret, astăzi cunoscută sub numele de El
Aradsch, situată în Siria.

La Mulți Ani de Sﬁnții Petru și Pavel
Cu ocazia sărbătoririi pe data de 29 Iunie a
Sﬁnților Petru și Pavel,
urăm încă de pe acum
tuturor cetățenilor care
își vor serba cu această
ocazie ziua de nume, un
sincer și călduros
LA MULȚI ANI!

Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Numit la naștere Simon,
Petru era fratele Sfântului
Apostol Andrei. De asemenea, în Sfânta Scriptură este pomenit faptul
că Petru, în momentul în
care și-a început activitatea, era căsătorit. Acesta
devine ucenic al Mântuitorului în urma unei partide de pescuit. Acela este
momentul care marchează renunţarea lui Petru la
toate averile materiale și
decide să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel „pescar de oameni”.
Sfântul Apostol Pavel
s-a născut în jurul anului
7, într-o familie de evrei
provenind din Tarsul Cili-

ciei. Numele său la naștere
a fost Saul. Acesta ajunge
să înveţe sub îndrumarea
rabinului Gamaliel. Totuși, Pavel nu l-a cunoscut
pe Hristos cât timp acesta din urmă a luat formă
pământeană. În schimb, a
fost martor la martirizarea
Sfântului Ștefan. Acest lucru îl determina să devină
unul dintre cei mai aprigi
apărători ai credinţei în
Dumnezeu. Pavel este botezat de către episcopul
Damascului, un om pe
nume Anania, moment
care marchează schimbarea numelui sau din Saul
în Pavel.

Atenție la incendiile
de vegetație uscată!

Sper ca acest pas al întemeierii familiei să aducă acestor tineri
numai bucurii și împliniri pe toate planurile. Le doresc să se bucure de o viață fericită împreună, presărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină de sănătate.

CASĂ DE PIATRĂ!

Primar Interimar Radu Demetrescu

Arderea vegetației uscate de pe
miriști constituie o activitate cu risc
ridicat de producere a incendiilor.
Pentru a preveni producerea unor
evenimente ce pun în pericol viaţa,
sănătatea și bunurile persoanelor vă
aducem la cunoștinţă următoarele
măsuri care trebuie sa le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri
cu pericol de incendiu și pe timp de
vânt este interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite,
cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului
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la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum
și stingerea jarului după terminarea
activităţii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă
de locurile cu pericol de explozie: gaze
și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m
faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton
asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare
• Arderea vegetaţiei uscate se execută numai pe baza permisului de lucru
cu foc acordat in urma întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda
de Mediu.
Încălcarea prevederilor cu privire la
focul deschis, susmenţionate precum
și nesesizarea acestor încălcări autorităţilor abilitate, atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după caz, în conformitate cu actele
normative în vigoare.
SVSU Sebiș

