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În calitate de primar interimar, cu 
susținerea consilierilor locali și împre-
ună cu aparatul Primăriei, ne vom im-
plica în orice proiect care vine să aducă 
prosperitate și bunăstare pentru orașul 
Sebiș,  iar anul acesta avem  asemenea 
proiecte, după cum vom gândi mereu 
adminsitrarea orașului pentru binele 
comunității noastre locale.

La Sebiș avem maturitatea politică 
și administrativă de a găsi consens în 
toate, axându-ne într-un mod serios 
și corect asupra problemelor adminis-
trative ale orașului, căutând mereu 
să promovăm un climat de liniște și 
bună înțelegere, pentru a putea să pu-

nem în aplicare cât mai multe proiecte 
investiționale cu impact pentru moder-
nizarea orașului nostru.

În acest sens, preocuparea mea per-
manentă, în calitate de primar interimar 
este să găsesc soluțiile legale și optime 
pentru asigurarea unui proces continuu 
de modernizare și progres pentru oraș 
cu toate localitățile aferente. 

Este o preocupare concretizată în con-
tinuarea investițiilor publice pentru co-
munitatea noastră locală.

Pentru a putea realiza un proces corect 
și onest al administrației publice locale  
am în vedere nu doar � nanțarea lucră-
rilor din bugetul local, lucru de altfel 
imposibil, ci obținerea de � nanțări din 
fonduri europene, prin programe guver-
namentale sau de la Consiliu Județean 
Arad, motiv pentru care avem o serie de 
proiecte în plan, unele semnat, altele pe 
rol, depues epentru � nanțare, precum și 
unele pentru viitor.

După cum ați putut constata, admi-
nistrarea orașului se realizează într-un 
mod corect și deschis, prin respectarea 

întocmai a reglementărilor legale în vi-
goare, existând un climat de colaborare 
atât cu angajații Primăriei, cât și cu con-
silierii locali.

De asemenea, ușa de la Primăriei este 
deschisă oricărui cetățean, iar în tot 
ceea ce facem avem transparență deci-
zională, pentru că totul se derulează cu 
onestitate și realism.

Închei prin a spune că țelul nostru tre-
buie să � e acela de a evolua mereu, de 
a progresa de la an la an, pentru a arăta  
nu doar ca un adevărat oraș european, 
ci și ca o comunitate europeană, fru-
moasă, demnă și elegantă în toate.

Vă transmit tuturor gândurile mele 
bune, dorind, ca împreună, să ne admi-
nistrăm cât mai bine, cu cât mai multe 
realizări, trăind în pace și armonie, 
pentru a aveaun oraș caracterizat prin 
liniște și bună înțelegere între oameni. 

Totul cu deschidere și sinceritate în tot 
ceea ce gândim și facem.

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Stabilitate administrativă și politică
pentru binele orașului Sebiș

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Proiecte importante pentru Sebiș
9,8 KM DE PISTE PENTRU BICICLETE ȘI UN NOU BLOC ANL

Valoare: 2. 756. 000 EURO
FINANȚARE FONDURI EUROPENE- POR AXA 13-1

EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC
VALOARE: 500. 000 EURO

FINANȚARE FONDURI EUROPENE-POR AXA 8.2-8.1
EXTINDERE ȘI MODERNIZARE STAȚIE EPURARE

VALOARE: 1. 200. 000 EURO
FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL

11 AUGUST
MARE ZI DE SĂRBĂTOARE

L A SĂLĂJENI
-  FIII  SATULUI -

PRIMA EDIȚIE
T O AT Ă  L U M E A  E S T E  I N V I TAT Ă

O  Z I  D E  S P E C TA C O L , 
S Ă R B Ă T O A R E  Ș I  V O I E  B U N Ă , 

C U  M U LT E  S U R P R I Z E  Î N  P R O G R A M
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG

PROGRAMUL SĂRBĂTORII:
ORA 12:00- SLUJBĂ LA BISERICĂ

ORA 13:30 - MASA FESTIVĂ
 PENTRU FIII SATULUI ȘI INVITAȚI

ORA 16:00- SPECTACOL  FOLCLORIC 
ÎN ACOMPANIAMENTUL 

FORMAȚIEI„FRAȚII ȘANDRU”
EVENIMENT ORGANIZAT CU SPRIJINUL 

PRIMĂREI SEBIȘ, CONSILIULUI LOCAL SEBIȘ
 ȘI COMPOSESORATUL SĂLĂJENI

Formația „Frații Șandru” care va susține spectacolul- bal 
tradițional-la Sălăjeni cu ocazia sărbătorii „Fiii Satului” 
este o orchestră completă, cu un bogat repertoriu folcloric, 
recunoscută atât la nivel județean cât și național. Sebișenii 
au putut vedea pe scenă formația cu ocazia „Festivalului de 
Muzică” din acest an, când componenții orchestrei ne-au 
delectat cu o suită de melodii autentice, de joc românesc, 
totul spre încântarea publicului prezent.
Așadar, nu ezitați și veniți la sărbătoarea din 11 august de la 
Sălăjeni, căci vom avea un program artistic de mare clasă!

CONSTRUCȚIE GRĂDINIȚĂ NOUĂ
VALOARE: 1. 462. 000 LEI

FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL
CONSTRUCȚIE ATELIERE ȘCOALĂ

VALOARE: 1. 770 .000 LEI
FINANȚARE FONDURI GUVERNAMENTALE- PNDL

bună înțelegere, pentru a putea să pu- mod corect și deschis, prin respectarea 
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!
ATENŢIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
 CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA 

PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTA-

TEA OMULUI! 
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST 

VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, 

MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 
100%!

• PORCUL CONTAMINAT 
MOARE SIGUR!

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
ANSVSA se asigură că sunt instituite mă-
suri de investigare pentru con� rmare ori 
in� rmarea prezentei bolii

Atunci când ANSVSA consideră că pre-
zenta pestei porcine africane într-o exploa-
tatie nu se poate in� rma, exploataţia trebu-
ie imediat plasată sub supraveghere o� cială 
și dispune următoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor cate-
goriilor de porci din exploatatie;

• menţinerea în adăposturi a tuturor por-
cilor din exploatatie și interdicţia mișcării;

• interzicerea intrării porcilor în exploata-
tie sau ieșirea lor din aceasta.

• interzicerea ieșirii din exploatatie a căr-
nii, a produselor din carne de porc, a ma-
terialului seminal, a ovulelor sau a embri-
onilor de porci, a furajelor, ustensilelor și 
a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a 
transmite pesta porcină africană;

• respectarea cu stricteţe a regulilor de fi l-
tru sanitar pentru circulaţia personalului;

• utilizarea unor mijloace corespunzătoa-
re de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădi-
rilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE 
• toate porcinele din exploataţie vor fi  uci-

se fără întârziere, sub control o� cial și intr-
o manieră care să evite riscul propagării vi-
rusului PPA;

• se prelevează un număr sufi cient de pro-
be, astfel încât să se poată determina modul 
în care a fost introdus virusul pestei porci-
ne africane în exploataţie și perioada în cur-
sul căreia el a putut �  prezent în exploata� e 
înainte de noti� carea bolii;

• carcasele porcilor morţi sau uciși trebu-
ie să � e procesate/distruse sub supraveghe-
re o� cială;

• materialul seminal, ovulele sau embrio-
nii de porci colectate în exploataţie în cur-
sul perioadei situate între introducerea pro-
babilă a bolii în exploataţie și adoptarea 
măsurilor o� ciale să � e marcate și distruse 
sub supraveghere o� cială;

• orice substanţă sau deșeu susceptibile de 
a �  contaminate, precum furajele, așternu-
tul, să � e supuse procesării; toate materiale-
le de unică folosinţă care pot �  contaminate 
și, în special, cele utilizate pentru operaţiu-
nile de ucidere, să � e distruse;

- după uciderea porcilor, adăposturi-
le și vehiculele care au fost utilizate pentru 
transportul lor sau transportul carcaselor 
lor, precum și echipamentul, trebuie dezin-
fectate, iar așternutul pentru animale, gu-
noiul de grajd și purinul susceptibile de a �  
contaminate trebuie distruse;

Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?
Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;

Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i
î n  ju r u l  u r e c hi l o r ș i ,  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;

S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 
c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;

Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e
Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze 
porcii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul 
nu mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar 

în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pe-
ricolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci in-
fectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de 
porc contaminată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contamina-
tă, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde 
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după 
luni de zile.

> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor 
dintr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, car-
naţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile veterinare, conform 
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient 
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimenta-
re, care conţin carne de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde 
pot intra în contact cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în 
contact cu porcii mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact 
cu porcii din gospodărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau 
în gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au 

simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un 

cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE 
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!
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- Să nu dați curs 
solicitărilor primi-
te prin telefon din 
partea unor persoa-
ne necunoscute prin 
care sunteți anunțați 
că o rudă a fost im-
plicată într-un ac-
cident sau că ați 
câștigat premii sau 
concursuri la care 
nu ați participat și vi 
se cer sume de bani;
- În cazul în care 

la ușa dumneavoas-
tră se prezintă per-
soane care vând 
sau cumpără diferi-
te produse, evitațile. 
În nici un caz nu le 
permiteți accesul în 

locuință sau în cur-
tea casei;
- Înainte de ple-

carea de acasă, 
închideți bine feres-
trele camerelor, bă-
ilor și încuiați toate 
ușile exterioare cu 
cheia;
- Când plecați de 

acasă, rugați vecinii 
sau rudele apropiate 
să vă supravegheze 
locuința, procedați 
la fel și dumnea-
voastră când aceștia 
sunt plecați;
- Nu faceți publi-

că plecarea dum-
neavoastră de acasă 
pe rețelele de soci-

alizare (ex. Face-
book);
- În timpul nopții, 

încuiați (cu lacăt, 
zăvoare etc.) ușile 
grajdurilor sau ane-
xelor godspodărești 
unde țineți animale 
sau păsări;
- Nu lăsați ani-

malele nesuprave-
gheate pe pășuni, 
izlazuri sau pe mar-
ginea drumurilor;
- Evitați discuțiile 

despre bunurile de 
valoare pe care le 
dețineți in locuință
Dacă sunteți vic-

tima sau martorul 
unor infrancțiuni 
sunați la numărul 
unic de urgență 112- 
apel gratuit!

În � ecare an, în 15 august, 
creștinii ortodocși și cei ca-
tolici serbează una dintre 
cele mai mari sărbători ale 
bisericii creștine, Adormirea 
Maicii Domnului, cunoscu-
tă în popor ca Sfânta Maria 
Mare sau Sântămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Mai-
cii Domnului este conside-
rată și sărbătoarea care des-
parte lunile de vară de cele 
de iarnă iar în această zi se 
sărbătorește și Ziua Marinei 
deoarece Maica Domnului 
este considerată ocrotitoa-
rea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnu-
lui este sărbătoarea în amin-
tirea zilei în care Fecioara 
Maria și-a dat obștescul 
sfârșit iar informaţii despre 
această sărbătoare nu se gă-
sesc în S� ntele Evanghelii, 
decât în tradiţia Bisericii.

A primit vestea morții sale 
de la un înger

În scrierile părinţilor ori-
entali se spune că Maica 
Domnului a fost înștiinţată 
printr-un înger de mutarea 
ei din această viaţă. De ase-
menea, se spune că aposto-
lii a� aţi în acel moment în 
zone diferite ale lumii au 
fost aduși pe nori pentru a �  
prezenţi la acest eveniment. 
Deoarece Apostolul Toma 
nu a putut �  prezent la în-
mormântare, când a ajuns 
după 3 zile acesta a cerut să 
� e deschis mormântul pen-
tru a putea săruta mâinile 
Născătoarei, dar intrând el a 

găsit mormântul gol. 
De-a lungul timpului în 

cuvântările Părinţilor Bi-
sericii s-a a� rmat faptul că 
Fecioara Maria a fost înviată 
de Fiul Său și luată cu trupul 
în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia 
mai spune că după ce și-a 
săvârșit misiunea apostolică 
ce i-a fost încredinţată, de 
a duce credinţa pe Munte-
le Athos, Maica Domnului 
dorea să se mute la Fiul Său. 
Această cerere i-a fost înde-
plinită și astfel a fost săvâr-
șită și dorinţa creștinilor ca 
trupul Maicii Domnului să 
nu � e supus puteziciunii și 
să � e luat la cer.

Obiceiuri și tradiții 
de Sfânta Maria Mare
Tradiţia spune că în dimi-

neaţa zilei de 15 august fe-
meile mergeau la biserică 
unde împărţeau struguri, 
prune sau faguri cu mie-
re. După ce se împărţeau 
fructele, femeile mergeau 
la cimitir pentru a tămâia 
mormintele. Pe de altă par-
te, cei care aveau vii mari 
obişnuiau ca în această zi să 
tocmească pandurii care să 
păzească viile.
De asemenea, în această zi 

bărbaţii îşi schimbau pălăria 
cu căciula iar cei care erau 
observaţi că purtau în conti-
nuare căciulă erau ironizaţi. 
Totodată în această zi de 
sărbătoare era interzis dor-
mitul pe prispă sau scăldatul 

în apele râurilor spurcate de 
cerb.
Pe de altă parte, în trecut 

în data de 15 august se des-
chidea în satul tradiţional un 
important sezon al nunţilor 
care ţinea până la intrarea 
în postul Crăciunului. Tot 
în această zi se organizau 
şi târgurile şi iarmaroacele 
de toamnă iar perioada din-
tre cele două Sântămării era 
considerată timp optim pen-
tru semănăturile de toamnă.
Totodată, la sărbătoarea 

Sfi ntei Marii se adună ulti-
mele plante de leac, putân-
du-se afl a totodată cum va 
fi  toamna ce se apropie şi 
se culeg fl ori care se pun la 
icoane şi care mai apoi sunt 
bune pentru vindecarea anu-
mitor boli.
În părţile Moldovei această 

sărbătoare este considerată 
sărbătoarea „morţilor” iar 
cu această ocazie sunt po-
meniţi toţi strămoşii plecaţi 
în lumea celor drepţi care 
au purtat numele Sfi ntei Fe-
cioare.

Peste 2,2 milioane
 de români își serbează 

onomastica
În România, peste 2,2 milioa-

ne de români îşi serbează ono-
mastica, dintre care 1.819.378 
sunt femei şi 416.844 bărbaţi. 
Dintre aceştia 1.398.464 poar-
tă numele de Maria, 273.454 
de Mariana, 51.620 de Ma-
rinela şi 31.149 de Mioara. 
Mai există şi 25.947 femei 
care poartă numele de Marina, 
25.447 de Marilena, 10.834 de 
Mărioara, 1.685 de Măriuca şi 
162 de Măria.
Pe de altă parte, din numărul 

total de bărbaţi care îşi ser-

bează onomastica cu această 

ocazie, un număr de 310.751 

poartă numele de Marian, 

102.620 de Marin şi 3.332 de 

Marinică.

15 AUGUST-MARE SĂRBĂTOARE!
Sfânta Maria Mare!

Cu ocazia zilei de sărbătoare 
a S� ntei Marii din data de 15 august,

 urăm tuturor cetățenilor 
care poartă acest nume 

un călduros La Mulți Ani, 
multă bucurie și fericire alături de cei dragi!

Primar interimar Radu  Demetrescu,
Consiliul Local

Poliția  atenționează!
În urma avertizării de ca-

niculă pentru luna august  
emisă de meteorologi, cu 
atenţionare de temperaturi 
peste 35grade celsiusla ni-
velul judeţului Arad, Di-
recţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Arad recomandă 
populaţiei următoarele mă-
suri preventive:

• hidratarea pentru func-
ţionarea normală a organis-
mului;

• pentru prevenirea inci-
dentelor este recomandat, 
pe cât posibil, evitarea ex-
punerii prelungite la soare, 
între orele 11-18;

• purtarea pălăriilor de 
soare, haine lejere și ample, 
din � bre naturale, de culori 

deschise;
• lichidele consumate tre-

buie să nu � e foarte reci, 
deoarece se elimină mult 
mai repede din stomac de-
cât cele calde;

• nu consumaţi alcool (in-
clusiv bere sau vin) deoarece 
acesta favorizează deshidra-
tarea și diminuează capaci-
tatea de luptă a organismu-
lui împotriva căldurii;

• evitaţi băuturile cu con-
ţinut ridicat de cofeina 
(cafea, cola) sau de zahăr 
(sucuri răcoritoare carbo-
gazoase) deoarece acestea 
sunt diuretice;

• consumaţi fructe și legu-
me proaspete (pepene ver-
de, galben, prune, castraveţi, 

roșii) deorece acestea conţin 
o mare cantitate de apă;

• evitaţi activităţile în ex-
terior care necesită un con-
sum mare de energie (sport, 
grădinărit, etc);

• diferenţa de temperatu-
ră nu trebuie să � e foarte 
mare, dacă aveţi aer condi-
ţionat reglaţi aparatul ast-
fel încât temperatura să � e 
cu 5 grade mai mică decât 
temperatura ambientală.

SVSU Sebiș

Atenție la caniculă
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-Au trecut aproape 6 luni de 
când sunteți primar interimar. 
Cum a fost această perioadă?
-Preluarea funcției de pri-

mar interimar al orașului Sebiș 
a însemnat și înseamnă și azi 
o mare responsabilitate față 
de concetățenii mei din Sebiș, 
Prunișor, Donceni și Sălăjeni, 
față de care am tot respectul.
 Nu a fost ușor pe parcursul 

acestor aproape 6 luni de când 
am responsabilitatea adminis-
trării orașului, dar am alături de 
mine consilierii locali, față de 
care am tot respectul cuvenit, 
precum și colegii de la Primărie, 
împreună cu care formăm o echi-
pă în administrație. Spun o echi-
pă deoarece nimic nu se poate 
face singur, ci doar printr-o bună 
colaborare cu ceilalți.
Împreună cu această echipă 

ne-am luat în serios administra-
rea orașului și cred că am și ară-
tat prin întreaga noastră activita-
te că există o transparență totală 
în actul administrativ, că Primă-
ria este deschisă pentru orice 
cetățean și modul de adminis-
trare al Sebișuli este unul co-
rect, care vine în întâmpinarea 
rezolvării problemelor cu care 
se confruntă comunitatea noas-
tră locală. 

- Credeți   că  cetățenii  sunt  
mulțumiți de tot ceea ce ați re-
ușit în această perioadă de când 
sunteți primar interimar?
- Consider că orice om de 

bună credință vede că în Sebiș 
lucrurile merg în continuare în 
direcția corectă. Nu se stă, ci se 
muncește pentru rezolvarea zi 
de zi a problemelor comunității 
locale. Avem în derulare o se-
rie de lucrări utile modrniză-
rii orașului, există o linie în 
administrație  pentru cetățean 
și în favoarea acestuia, și la fel 
ca toți cei care locuim aici, do-
resc să văd orașul nostru tot 
mai prosper. 

Sunt motive care mă fac să 
cred că am sprijinul sebișenilor 
în activitatea administrativă, 
mai ales că toată lumea știe că 
sunt deschis la orice sugestie 
venită din partea concetățenilor 
mei, aplec urechea de � ecare 
dată la ce-mi spun ei și le stau 
oricând la dispoziție pentru ori-

ce clari� care pe care mi-o cer. 
Ca și toți ceilalți, doresc doar 
binele orașului Sebiș și fac tot 
ceea ce-mi stă în putință pentru 
acest deziderat. 

-Dacă ar fi  să faceți o dare de 
seamă a acestei perioade, cum 
s-ar prezenta?

- Pe parcursul acestei perioa-
de de când ocup poziția de pri-
mar interimar, pot spune, pri-
vind în urmă, că s-a asigurat un 
echilibru bugetar al orașului, 
reușind să facem și câțiva pași 
importanți pentru implementa-
rea unor proiecte necesare și uti-
le comunității noastre locale.
De asemenea, de mare im-

portanță este și faptul că am 
reușit asigurarea stabilității ad-
ministrative și politice a ora-
șului, lucru fundamental pen-
tru asigurarea programului de 
dezvoltare al Sebișului și pen-
tru implementarea de noi pro-
iecte de dezvoltare.

 Toate acestea se pot face doar 
în liniște, pace și unitate admi-
nistrativă. În acest sens, pot 
spune că am alături de mine, 
la Primărie, un aparat admi-
nistrativ de toată lauda-cole-
gii mei-, precum și un Con-
siliu Local care a înțeles că 
binele orașului Sebiș înseam-
nă a munci pentru interesul 
comunității locale, a forma o 
echipă în administrație, fără 
orgolii politice, ceea ce este de 
bun augur și cum de altfel este 
și normal să � e. 

Îmi doresc o colaborare cât mai 
bună cu toată lumea, pe princi-
pii de normalitate și respect reci-
proc, considerând că � ecare tre-
buie să-și îndeplinească sarcinile 
de serviciu, iar dacă acest lucru 
se întâmplă, atunci nu pot exis-
ta divergențe și vom  avea și re-
zultate în munca noastră admi-
nistrativă.

 Cu toții ne dorim să vedem 
cum Sebișul merge înainte, cu 
toții avem acest scop și împre-
ună trebuie să � m organizați ca 
o echipă.

Acesta este modul meu de a 
privi lucrurile și astfel doresc 
să administrăm orașul. Chiar 
mă bucură faptul că există 
înțelegere în Consiliul Local, 
și muțumesc consilierilor lo-
cali care au lăsat deoparte pre-
ocupările politice și mă spriji-
nă în exercitarea administrării 
orașului, pentru a putea avea 
o evoluție corectă și bene� -
că pentru comunitatea noastră 
locală

Revenind la modul cum pri-
vesc administrarea Sebișului, 
una dintre prioritățile  mele 
este  continuarea promovării în 
oraș  a unei strategii de dezvol-
tare locală coerente, bazată pe 

o structurare corectă a bugetu-
lui local, precum și pe obținerea 
unor fonduri suplimentare de 
investiții, prin proiecte europe-
ne, prin atragerea unor sume de 
la Consiliul Județean sau prin 
programe guvernamentale.

Astfel, dacă ar �  să prezint o 
dare de seamă a acestor 6 luni 
de când sunt primar interimar al 
orașuluiș aș realiza o structura-
re a investițiilor și proiectelor pe 
capitole distincte:

La capitolul lucrări fi nalizate 
sau în derulare pot aminti:

- a fost reabilitată clădirea mu-
zeului orașului

-s-a început lucrarea de constru-
ire a atelierelor școală

- s-a amenajat parcarea de la Bi-
serica Ortodoxă de pe Satu Nou

- au fost amenajate noi tronsoa-
ne de trotuare pavate

- a fost amenajat parcul central, 
unde s-au montat inclusiv bănci 
pentru recreere, iluminat orna-
mental, s-au construit alei pava-
te, s-a amenajat gazonul, au fost 
plantați arbuști ornamentali etc

- s-a lucrat la construirea podu-
lui de pe Valea Dezna, lucrare în-
cepută acum câțiva ani și pe care 
vreau să o văd gata anul acesta

- au fost montate totemuri la in-
trările în Sebiș

- s-a � nalizat terenul de sport 
din spatele Casei de Cultură

-au fost îmbunătățite locurile de 
joacă din oraș prin amplasarea 
de nou mobilier speci� c. Fac re-
ferire la locurile de joacă din par-
cul de lângă casa de Cultură, de 
la grădinița școlii

-au fost reparate anumite stații 
de autobus, iar la intersecția cu 
Ocolul Silvic a fost amenajată 
o nouă stație pentru a asigura 
facilități optime navetiștilor

-au fost montate peste 50 de băci 
pentru recreere în Sebiș

- au fost montate peste 60 de noi 
coșuri de gunoi

-s-au realizat alei pavate la ci-
mitirul de pe strada Teilor

- se lucrează la construirea nou-
lui corp al spitalului orășenesc

- pentru reîntregirea zonelor 
verzi din oraș au fost plantați noi  
arbuști: platani, tei, mesteceni. 

-a fost întreprinsă o amplă ac-
țiune de deszinsecție pentru țîn-
țari 

-a fost în� ințată asociația pen-
tru începerea demersurilor de in-
troducere a gazului la Sebiș

-s-au realizat lucrări de reparații 
interioare la școala din Prunișor

-pe plan cultural a fost organi-
zat „Festivalul de Muzică”

-pe plan sportiv sprijinim echi-
pa de fotbal, după cum am spri-
jinit și organizarea tradiționalei 
competiții „Sebiș Enduro Cha-
llange”

Progresul orașului Sebiș, singura mea preocupare

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

De vorbă cu primarul interimar Radu Demetrescu Noile ateliere școală
în construcție

Un bilanț pozitiv

Noi locuri de joacă 
 pentru copii

Muzeului orașului
a fost renovat

Teren de sport fi nalizat

Noi trotuare pavate

50 de bănci amplasate
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Progresul orașului Sebiș, singura mea preocupare
De vorbă cu primarul interimar Radu Demetrescu

La capitolul proiecte depuse, afl a-
te în diverse faze procedurale, la nivel adminis-
trativ pot face referire la următoarele proiecte cu 
impact în dezvoltarea orașului:

- proiectul depus pe fonduri europene prin POR cu 
valoare de 2.756.000 EURO, prin care dorim con-
struirea unui nou bloc ANL și amenajarea a 9,8 km 
de piste pentru biciclete: către Prunișor, către Buteni 
și către Prăjești

- proiectul de modernizare și extindere a spitalu-
lui, tot pe fonduri europene prin POR, în valoare de 
500.000 EURO, lucrările � ind în derulare

- proiectul de modernizare a stației de epurare, în 
valoare de 1.200.000 EURO cu � nanțare prin pro-
gramul național PNDL

- proiectul de construcție a unei noi grădinițe, tot 
cu � nanțare prin programul național PNDL, cu 
acest proiect � ind în faza de semnare a contractu-
lui de construcție, licitația publică � ind � nalizată la 
această oră

-un alt proiect cu � nanțare prin PNDL este și cel 
de construcție a atelierelor școală, lucrare a� ată în 
derulare

 La capitolul ce ne propunem în perioada imedi-
at următoare pot aminti:

- amenajarea unui trotuar pavat pe strada Repu-
blicii

- amenajarea unui trotuar asfaltat pe strada 
Crișului

- demararea unor lucrări de reparații drumuri, 
precum și de reabilitare a iluminatului public, aco-
lo unde este cazul

Cele prezentate sunt câteva dintre proiectele prin-
cipale prevăzute în strategia noastră actuală, pro-
iecte pe care le susținem din fonduri proprii, prin 
programe ale Ministerului Dezvoltării, sau din 

fonduri europene, unele dintre ele � ind deja � nali-
zate, altele în lucru, pentru altele urmând a aștepta 
să vedem dacă obținem � nanțările solicitate. 

-Pentru mai departe ce urmează?
- Așa cum am precizat anterior, vom continua in-

vestițiile în oraș, după cum vom asigura un act ad-
ministrativ bazat pe realitățile economice actuale.

După cum constatați, discut la plural, deoare-
ce când spun vom continua fac referire la noi, ca 
echipă din care nu pot lipsi consilierii locali și nici 
angajații Primăriei.

De asemenea, pot să vă spun, că și pe mai de-
parte nu se va rata nici o ocazie pentru întocmirea 
și depunerea documentațiilor necesare pentru noi 
proiecte cu � nanțare externă bugetului local în ve-
derea realizării de investiții oportune și de real in-
teres pentru comunitatea noastră locală, lucru pe 
care îl vom urmări pas cu pas.

-Un mesaj de fi nal pentru sebișeni?
-Pentru orice problemă pot �  găsit la Primărie și 

oricine-mi solicită sprijinul, � ți convinși că dacă 
pot din punct de vedere legal, îl voi ajuta.

Sunt primar interimar al Sebișului, datorită unei 
situații nedorite, dar dacă ocup acum această po-
ziție, vă asigur că voi face tot ce pot pentru asigu-
rarea unui cadru propice dezvlotării orașului. 

Sunt un sebișan din tată-n � u și-mi pasă de acest 
oraș, orașul unde m-am născut, unde am crescut, 
unde locuiesc și unde am cei mai buni prieteni.

Voi �  mereu deschis sugestiilor pozitive, după 
cum prin tot ceea ce fac doresc să am o colaborare 
bună, de prietenie, cu toată lumea.

Vă salut pe toți cu mult respect, dorindu-vă mul-
tă sănătate și prosperitate.

Totemuri 
la intrările în Sebiș

Se lucrează
 la noul pod

Noi arbuști plantați

Centru civic îngrijit

Parcul central amenajat
Un bilanț pozitiv

Parcare pavată la bisericăAlei pavate la cimitir

Spitalul orășenesc 
un nou corp de clădire

Stații de autobus 
amenajate

Peste 60 de  noi coșuri 
de gunoi amplasate

Evenimente organizate
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ACT CONSTITUTIV 
AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ EXTINDERE 
MAGISTRALĂ GAZ 

- VALEA CRIȘULUI ALB”
Asociaţii:

1. Orașul Sebiș, prin Consiliul Lo-
cal al orașului Sebiș, cu sediul în 
Sebiș, Piaţa Tineretului, nr. 1, jud. 
Arad, cod 315700, reprezentat de 
viceprimar cu atribuţii de primar, 
legal împuternicit în acest scop 
prin Hotărârea Consiliului local al 
orașului Sebiș

2. Comuna Bocsig, prin Consiliul Local al co-
munei Bocsig, cu sediul în Bocsig, nr. 591, jud. 
Arad, cod 317055, reprezentată de Primar, legal, 
împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Consi-
liului local al comunei Bocsig,

3. Comuna Archiș, prin Consiliul Local al comu-
nei Archiș, cu sediul în Archiș, nr. 97, jud. Arad, 
cod 317015, reprezentată de viceprimar cu atri-
buţii primar, legal împuternicit în acest scop, prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Archiș, 

4. Comuna Ignești, prin Consiliul Local al comu-
nei Ignești, cu sediul în Ignești, nr. 24, jud. Arad, 
cod 317195, reprezentată de Primar, legal împu-
ternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului 
local al comunei Ignești

5. Comuna Bîrsa, prin Consiliul Local al comu-
nei Bîrsa, cu sediul în Bîrsa, nr. 200, jud. Arad, 
cod 317025, reprezentată de Primar, legal împu-
ternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului 
local al comunei Bîrsa

6. Comuna Moneasa, prin Consiliul Local al 
comunei Moneasa, cu sediul în Moneasa, nr. 72, 
jud. Arad, cod 317220, reprezentată de Primar, 
legal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea 
Consiliului local al comunei Moneasa

7. Comuna Dezna, prin Consiliul Local al comu-
nei Dezna, cu sediul în Dezna,str. Avram Iancu, 
nr. 63, jud. Arad, cod 317110, reprezentată de 
Primar, legal împuternicit în acest scop, prin Ho-
tărârea Consiliului local al comunei Dezna,

8. Comuna Dieci, prin Consiliul Local al comu-
nei Dieci, cu sediul în Dieci, nr.139 A, jud. Arad, 
cod 317115, reprezentată de Primar, legal împu-
ternicit în acest scop, prin Hotărârea Consiliului 
local al comunei Dieci

9. Comuna Almaș, prin Consiliul Local al co-
munei Almaș, cu sediul î nr. 605, jud. Arad, cod 
317005, reprezentată de Primar, legal îm acest 
scop, prin Hotărârea Consiliului local al comunei 
Alrnaș

10. Comuna Beliu, prin Consiliul Local al comu-
nei Beliu, cu sediul în Beliu, nr.632, jud. Arad, 
cod 317040, reprezentată de Primar, legal îm-
puternicit în acest scop, prin Hotărârea Consili-

ului local al comunei Beliu
11. Comuna Hăşmaş, prin Consiliul Local al 

comunei Hăşmaş, cu sediul în Hăşmaş, nr. 216, 
jud. Arad, cod 317185, reprezentată de Primar, 
legal împuternicit în acest scop, prin Hotărârea 
Consiliului local al comunei Hăşmaş

12. Comuna Buteni, prin Consiliul Local al co-
munei Buteni, cu sediul în Buteni, nr. 78, jud. 
Arad, cod 317065, reprezentată de Primar, legal 
împuternicit în acest scop, prin Hotărârea Con-
siliului local al comunei Buteni

13. Comuna Chisindia, prin Consiliul Local al 
comunei Chisindia, cu sediul în Chisindia, nr. 
191/A, jud. Arad, cod 317080, reprezentată de 
Primar, legal împuternicit în acest scop, prin 
Hotărârea Consiliului local al comunei Chisindia

14. Comuna Gurahonţ, prin Consiliul Local 
al comunei Gurahonţ, cu sediul în Gurahonţ, 
str. Avram Iancu, nr. 29, jud. Arad, cod 317145, 
reprezentată de Primar, legal împuternicit în 
acest scop, prin Hotărârea Consiliului local al co-
munei Gurahonţ

s-au asociat şi au în� inţat ASOCIAŢIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „EXTIN-
DERE MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI 
ALB” (denumită în continuare „Asociaţia”) în 
conformitate cu prevederile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 republicată, Legii 
� nanţelor publice locale nr. 273/2006 şi al Legii 
nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor 
naturale, precum şi ale Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modi� cări şi completări prin Legea 
nr.246/2005.

I Denumirea
Asociaţiei este ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ „EXTINDERE MAGISTRALĂ 
GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB”, conform dovezii 
nr. 166539/ 19.02.2018, eliberată de Ministerul 
Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii.

II SEDIUL
Sediul Asociaţiei este în oraşul Sebiş, 

Piaţa Tineretului, nr. 1, cod 315700, 
judeţul Arad, România.

III DURATA:
Asociaţia este constituită pe o durată 

nedeterminată, începând cu data înscrierii sale 
în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, a� at la 
grefa Judecătoriei Gurahonţ.

IV VOINŢA DE ASOCIERE / SCOP-
UL ASOCIAŢIEI

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, 
Asociaţii îşi exprir se asocia  în  cadrul  ASOCIAŢIEI  
DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUJ „EXTINDERE 
MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB”, con-
stituit în� inţării sistemului de distribuţie de 
gaze naturale în unităţi teritoriale membre şi 
dezvoltarea reţelei de transport (denumit în 

continuare „Serviciu”) pe raza de competenţe (2) 
Modalitatea de gestiune a Serviciilor se va re-
aliza, în baza unui/unor contracte de concesiune 
(denumite în continuare „Contracte“) atribuite 
conform prevederilor Legii 123/2012 a energiei 
electrice şi a gazelor naturale cu modi� cările şi 
completările ulterioare, (denumit în continuare 
„Operatorul“).

(3) Asociaţii declară că interesul comun ce stă 
la baza constituirii Asociaţiei este interesul gen-
eral ai locuitorilor din unităţile administrativ-
teritoriale reprezentate, pentru îmbunătăţirea 
calităţii şi crearea premiselor pentru dezvoltarea 
condiţiilor economico - sociale.

V. PATRIMONIUL INIŢIAL
(4) Patrimoniul Asociaţiei este compus din 

bunurile şi resursele proprii, necesare acoper-
irii cheltuielilor de organizare,funcţionare şi 
desfăşurării activităţilor proprii, pe de o parte, 
şi din dreptul de folosinţă gratuită asupra 
unor bunuri din domeniul public sau privat al 
Asociaţilor, acordat sau ce va �  acordat Asociaţiei 
de către Asociaţi, pe de altă parte.

(5) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei, este în 
valoare totală de 1400 lei, alcătuit din aportul în 
numerar ai Asociaţilor, după cum urmează:

Consiliul Local al oraşului Sebiş cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Bocsig cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Archiş cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Igneşti cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Bîrsa cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Moneasa cu cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Dezna cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Dieci cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Almaş cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Beliu cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Buteni cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Hăşmaş cu 100 lei
 Consiliul Local al comunei Chisindia cu 100 lei 
Consiliul Local al comunei Gurahonţ cu 100 lei
(6) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt 

următoarele :
a) Contribuţiile Asociaţilor la formarea pat-

rimoniului iniţial, cotizaţiile Asociaţilor şi alte 
contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre;

b) Dobânzile rezultate din plasarea sumelor 
disponibile, în condiţii legale;

c) Donaţii, sponsorizări sau legate;
d) Orice alte surse legale de venituri.
(7) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu 

va desfăşura activităţi economice.
VI. PRIMELE ORGANE

 DE CONDUCERE, 
ADMINISTRARE ŞI CONTROL

Conducerea asociaţiei. 
Adunarea Generală este organul de conducere 

al Asociaţiei, format din toți reprezentanţii 

Asociaţilor, care vor � , în general, primarii 
pentru oras/şi comune, sau înlocuitorii aces-
tora împuterniciţi conform art.2l (8) din Statutul 
Asociaţiei.

Sunt numiţi în calitate de membri 
ai primei adunări generale:

Dl. Demetrescu Radu, reprezent-
ant al Oraşului Sebiş;

D-na Abrudean Teodora - Felicia, reprezentant 
al comunei Bocsig;

Dl. Denuţ Andrei, reprezentant al comunei 
Archiş;

Dl. Urs Ioan Marinei, reprezentant al comunei 
Igneşti;

Dl. Ciev Avram, reprezentant al comunei Bîrsa;
Dl. Herbei Ioan Nuţu, reprezentant al comunei 

Moneasa;
Dl. Neaga Ovidiu - Mircea, reprezentant al co-

munei Dezna;
Dl. Burtă Liviu Traian, reprezentant al comunei 

Dieci;
Dl. Aurel Ginu Costea, reprezentant al comunei 

Almaş;
Dl. Horhat - Coraş Emanuel, reprezentant ai co-

munei Beliu;
Dl. Braiţi Mircea - Theodor, reprezentant al co-

munei Buteni;
Dl. Popa Cornel, reprezentant al comunei 

Hăşmaş;
Dl. Pasca Ionel, reprezentant al comunei 

Chisindia;
D-na Moţica Ana-Lenuţa, reprezentant al co-

munei Gurahonţ.
Adunarea Generală alege dintre membrii 

săi Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile 
prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă 
Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia 
situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea asociaţiei. Consiliul Director 
este organul executiv de conducere al Asociaţiei, 
format din preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) 
membri numiţi de Adunarea Generală, pe o 
perioada de 3 ani, sub rezerva deţinerii calităţii 
de reprezentant pe toată perioada. Componenţa 
Consiliului Director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tu-
turor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul 
reprezentării prin rotaţie. 

Sunt numiţi în calitate de membri 
ai primului Consiliu Director:

• Dl. Demetrescu Radu-  Președin-
tele Asociaţiei;

• D-na Abrudean Teodora - membru;
• Dl. Ciev Avram- membru.
Controlul � nanciar al asociaţiei. Controlul 

� nanciar intern al Asociaţiei este asigurat de 
formată din minimum 3 membri numiţi de 
adunarea generală pe (trei)ani, sub rezerva 
deţinerii calităţii de reprezentar posibilitatea 
prelungirii acesteia.

Primii membri ai comisiei de cenzori a 
Asociaţiei sunt:

• Dl. Braiţi Mircea - Theodor
• Dl. Neaga Ovidiu 
• Dl. Horhat - Coraş  Emanuel
VII Pentru desfăşurarea procedurilor de dobân-

dire a personalităţii juridice se împuterniceşte 
Dl. Ştiop Falavius - Marius

ASOCIAŢIA   DE DEZVOLTARE    
INTERCOMUNITARĂ  

  „EXTINDERE  MAGISTRALĂ GAZ 
- VALEA CRIŞULUI ALB“,

Primarul interimar Radu Demetrescu ales președinte
 al Asociației „EXTINDERE  MAGISTRALĂ GAZ - VALEA CRIŞULUI ALB“,

„Orașul Sebiș s-a înscris în Asociația ADI „Gaz Valea Criului Alb.
 Sper ca acest proiect de prelungire a magistralei de gaz să se concretizeze în obținerea fi nanțării necesare

 aducerii gazului și în Sebiș. Primele demersuri s-au făcut deja, iar în urma întâlnirilor de la Prefectura Arad, 
precum și de la Primăria Sebiș, împreună cu ceilalți primari din zonă am convenit să înfi ințăm o asociație 

prin care să putem solicita fi nanțare guvernamentală zonală pentru prelungirea magistralei de gaz. ”
 primar interimar Radu Demetrescu

Pentru a asigura o transparență totală acestor demersuri importante pentru oraș, vă prezentăm
 statutul noii asociații prin care se dorește asigurarea cadrului legal necesar prelungirii magistralei de gaz, 

statut prin care primarul interimar Radu Demetrescu a fost ales președintele asociației
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Nu se ard tufărișurile, stu-
ful, miriștile sau vegetaţia ier-
boasa fără acceptul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului și fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice 
pentru situaţii de urgenţă-
conf. Legea Mediului (OUG, 
l95/2005 + L 265/2006);

După obţinerea! acceptului 
(aviz) autorităţii competente 
de protecţie a mediului, arde-
rea miriștii se face cu respec-
tarea următoarelor prevederi 
generale (conf. O.M.A. 1. nr. 
579/2008):

a) condiţii meteorologice 
fără vânt;

b) parcelarea miriștii în su-
prafeţe de maximum 10 ha, 
prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere 

faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond fores-
tier, prin executarea de fâșii 
arate;

d) desfășurarea arderii nu-
mai pe timp de zi;

e) asigurarea până la � nali-
zarea arderii a personalului 
de supraveghere și stingere a 
eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru supra-
feţe de ardere mai mici de 5 
ha, a substanţelor și mijloace-
lor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul su-
prafeţelor de ardere mai mari 
de 5 ha. a unui plug, a unei 
cisterne cu apă, a mijloacelor 
de tractare și a personalului 
de deservire;

 Persoanele care observă un 
incendiu au obligaţia de a 
anunţa prin orice mijloc ser-
viciile de urgenţă-tel.112, pri-
marul sau poliţia și să ia mă-
suri, după posibilităţile sale, 
pentru limitare și stingere a 
incendiului;

SVSU Sebiș

Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență vă aduce la cunoștiință:

În conformitate cu ordinul 
Inspectorul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) 
nr. 21866 din 24.07.2017, în 
baza OMAI 1259 din 2006, 
pentru aprobarea Norme-
lor privind organizarea și 

asigurarea activităţii de în-
știinţare, avertizare, prealar-
mare și alarmare în situaţii 
de protecţie civilă, în � ecare 
primă zi de miercuri din � -
ecare lună, în intervalul orar 
10:00-11:00, se vor execu-

ta exerciții de alarmare în 
situații de protecție civilă, la 
nivel județean.

Tipurile de semnal acus-
tic folosite, în situații de 
protecție civilă, sunt:

Tipul de semnal acustic de alarmare a populației va �  transmis de ISUJ Arad sub forma de 
sms, autorităților locale din județul Arad, respectiv, pentru informare, membrilor Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență Arad, în baza înștiințării primite de la Inspectoratul General 
pentru Situații de Urgență.

Nr. crt. Tip înștiințare transmis de 
IGSU și retransmis de ISUJ 

Arad

Tipuri de semnale de alarmare 
asociate înștiințării

Caracteristic semnal acus-
tic folosit pentru alarma-

rea populației
1. Înștiințare despre iminența 

producerii sau producerea unor 
dezastre

 ALARMĂ LA DEZASTRE 5 sunete a 16 secunde � ecare 
cu pauză de 10 secunde 
între ele(pt. sirene electrice și 
electronice);

2. Înștiințare despre pericolul 
atacului din aer

 a) PRE-ALARMĂ AERIANĂ

 b) ALARMĂ AERIANĂ

a) 3 sunete a 32 de secunde � -
ecare, cu pauză de 12 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice);

b) 15 sunete a 4 secunde 
� ecare, cu pauză de 4 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice)

3. Înștiințare despre utiliza-
rea mijloacelor chimice, 
biologice, nucleare, radio-
logice, convenționale sau 
neconvenționale

În funcție de situație și de modul de 
utilizare al mijloacelor, se vor folosi 
unul din cele 3 semnale existente mai 
sus cu completările de rigoare.

4. Încetarea situației de protecție 
civilă

 ÎNCETAREA ALARMEI Se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași intensita-
te, cu durata de 2 minute.

În atenția cetățenilor
Mare atenție la focurile de miriște!

„Naționalul” a făcut curățenie 
înainte de intrarea în cantonament:

 Ex. stelistul Constantinescu 
nu a confi rmat, iar Giuga va fi  împrumutat
Cele patru amicale 

disputate de la reunirea 
lotului: 1-5 cu UTA, 1-1 
cu Sântana, 5-1 cu Fel-
nac și 0-3 cu Szeged, 
i-au dat ocazia manage-
rului Călin Cojocaru să 
cântărească potențialul 
noilor veniți, ba chiar 
să decidă dacă se va mai 
baza și pe unii din ve-
chiul lot de jucători.

Până la urmă, când a 
tras linia, achizițiile ve-
rii au rămas portarii Jia-
nu și G. Gakos (ambii ex. 
Luceafărul), fundașii, 
Ad. Pop (ex. Ardealul), 
Moisi (ex. Poli Iași),  
Anghel (ex. Chiajna II), 
Ciochină (ex. FCSB) 
și mijlocașul Spepan-
cev. Apoi, Cojocaru a 
renunțat la Constanti-
nescu, un alt mijlocaș 
venit odată cu Ciochină 

de la FCSB, iar pe fostul 
dinamovist Giuga (foto) 
îl va împrumuta, cel mai 
probabil la Luceafărul 
Oradea.

În � ne, portarul Toma, 
mijlocașul Cooper și 
atacantul Nickolas nu au 
trecut probele, iar Cojo-
caru mai vrea neapărat 
cel puțin un mijlocaș 
central și un atacant 
pentru a-și completa lo-
tul. 

Iar cu ocazia intrării în 
cantonament, e așteptat 

și un junior cu pretenții 
de titular, a� at în pre-
gătiri cu o formație de 
Liga 1. Siminic (Crișul), 
Săulescu (Reșița), Poia-
nă (Snagov), Zs. Vereș 
(Miercurea Ciuc), Tă-
tulea (FC U Craiova) și 
Adrian Pop (ACS Unu 
Fotbal Club Gloria), 
Dagău (întors la Viito-
rul după împrumutul 
la Sebiș) sunt ceilalți 
fotbaliști care s-au 
depărțit de sebișeni în 
această vară.

Casa de Cultură- gazdă a unor 
evenimnet educative deosebite
Încă de la deschi-

dere, Casa de Cultu-
ră a orașului a găzduit 
o serie de evenimen-
te culturale deosebite, 
de la concerte, scenete 
de teatru, conferințe, 
dezbateri etc.

Printre suita de eve-
nimente organizate la 
Casa de Cultură s-au 
numărat și manifestările 
de anvergură ale liceului, 
precum și cele cu tema-
tici educative, această 
instituție de cultură a 
Sebișului, sub  umbre-
la administrației pu-
blice locale și cu coor-
donarea directorului 
Muscă Ioan, reușind 
să găzduiască o sui-
tă de evenimente cu 
impact major asupra 
vieții culturale și edu-
cative a comunității 
locale

Un astfel de evenim-

net educativ s-a de-
rulta în perioada 10-
15 iulie, când Casa 
de Cultură a găzdu-
it „Școala de Vară”. Au 
fost zile pline,  progra-
mul propus în cadrul 
școlii de vară având 
ca tematică teatrul, în 
acest context, copi-
ii � ind îndrumață că-
tre ceea ce înseam-
năactoria. Totul, sub 
bagheta  actorului Ol-
tea Blaga, actor al Tea-
trului „Ioan Slavici” 
din Arad.

Așadar, am avut la 

Sebiș o serie de lecții 
educative, la acestea 
participând copii din 
Sebiș și nu numai, la 
� nal participanții pri-
mind diplome, ca 
apreciere a talentu-
lui lor, al muncii de-
puse în cadrul acestor 
activități speci� ce.

S-a  văzut din nou că 
Sebișul are valori, iar 
acest lucru se poate ob-
serva c el mai bine la � -
ecare manifestare orga-
nizată de instituțiile de 
învățământ din oraș!
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Grădinița „Samariteanul”
 un exemplu educativ în Sebiș

 Suntem în vacanța de vară, adu-
cându-ne cu drag aminte de  sfar-
situl unui an scolar plin de emotii 
si bucurii, multumind lui Dumne-
zeu pentru purtarea lui de grija fata 
de noi si pentru dragostea Lui ne-
marginita pe care ne-o acorda in � -
ecare zi.

  Dragostea este cheia spre ini-
ma copiilor ,este fundamentul care 
sustine dezvoltarea lor . Cu cat co-
pii sunt mai mici traiesc mai mult 
dupa emotii.Ei au nevoie de dragos-
te si ocrotire.Numai copilul care se 
simte iubit si ocrotit se va dezvolta 
intr-un sens pozitiv.

  Vorbind limbajul personal al iu-
birii � ecarui copil  vom umple re-
zervorul emotional al acesteuia cu 
dragoste .De aici ei isi vor lua ener-

gia de care au nevoie pentru provo-
carile copilariei lor.

 Pe langa dragoste sa oferim copii-
lor nostri si o educatie buna,ceea ce 
noi cred ca am reusit cu acesti mi-
cuti copilasi pe parcursul celor 3 
ani cat au stat in gradinita noastra.

 Din gradinita ei vor merge la 
scoala care este locul in care copi-
ii bine educati in spiritul ascultarii 
si dragostei parintesti isi vor desa-
varsi educatia asimiland principiile 
de cultura generala si pe cele practi-
ce care le vor asigura reusita in viata

 Dorim copiilor care incep scoala 
mult succes ,sa � e cei mai buni la 
invatatura si binecuvantarile Dom-
nului sa-i insoteasca toata viata lor!

Director ,
Toma Florica

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 de cuplu cu 

prilejul „Festivalului de Muzică”, 
când, în ziua de sâmbătă, doi ti-
neri și-au declarat dragostea prin 
înfăptuirea căsătoriei, act de iubire 
și devotament, după cum am fost 
prezenți la Primărie și duminică 
29 iulie, când primarul interimar 
Radu Demetrescu a ofi ciat cunu-
nia civilă a unor tineri frumoși, El 
venind la Sebiș tocmai de la Alba 
pentru a-și alege perechea.
Am asisitat așadar la momen-

tul înfăptuirii căsătoriei, pasul 
de bază al întemeierii familiei, 
momente de unde vă și prezen-

tăm câteva imagini, nu înainte 
de a ura tinerei familii „Casă de 
Piatră”, ofi cierea unirii în fața lui 
Dumnezeu revenindu-i părintelui 
Rus Mercea Cătălin.

„Casă de Piatră”

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


