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Sărbătoarea Zilei Naționale a fot ce-
lebrată în Sebiș și printr-un spectacol 
organizat la Casa de Cultură, un spec-
tacol pregătit de elevii de la școală și 
liceu, sub coordonarea dascălilor, care 
au dorit astfel să aducă cinstire aces-
tei zi importante din istoria României. 
A fost o atmosferă de sărbătoare, în care 

steagurile tricolore au fost în prim plan, 
o atmosferă încărcată de emoție, serba-
rea-spectacol aducând în fața publicului 
și un program artistic având ca tematică 
Ziua Națională, elevii recitând poezii și 
interpretând cântece dedicate acestei zile 
de sărbătoare, precum și scenete dedica-
te acestui moment unic din istoria popo-
rului român.

Sărbătoarea Zilei Naționale a 
fost marcată în orașul nostru prin 
depuneri de coroane la monume-
tul eroilor din centrul Sebișului, 
într-o atmosferă solemnă, cu par-
ticiparea ofi cialităților orașului, 
a preoților, a reprezentanților 
instituțiilor publice, precum și a 
cetățenilor ce au dorit să fi e aproa-
pe de aceste ceremonii dedicate 
Marii Uniri. Acum, în Anul Cen-
tenarului!

Dragi sebișeni
în data de 1 decembrie 

am sărbătorit
 Ziua Naţională a României

1 Decembrie este o zi deosebită pentru naţiunea 
română și toţi ar trebui să avem su� etele pline de 
sentimente de iubire. Este o zi sfântă a existenţei 
noastre, ziua Marii Uniri, ziua în care am fost “uniţi 
în cuget și- n simţiri”. 

Acest sentiment al apropierii i-a determinat pe în-
aintași să treacă peste orice obstacole și piedici ale 
vremurilor și, în ciuda opreliștilor de tot felul, au re-
ușit construirea României Mari. 

Marea Unire din 1918 a fost și rãmâne o pagi-
nă sublimã a istoriei. Mãreția ei stã în faptul cã 
desãvârșirea unitãții naționale nu este opera ni-
ciunui om politic, a niciunui guvern, a nici unui 
partid; este fapta istoricã a întregii națiuni româ-
ne, realizatã dintr-un elan venit cu putere din 
strãfundurile conștiinței unitãții neamului, un elan 
controlat de fruntașii politici, pentru a-l cãlăuzi cu 
inteligențã politicã remarcabilã spre țelul dorit.

Niciodată să nu ne renegăm obârșia ci, dimpotri-
vă, să � m mândri că suntem români și că avem o 
ţară atât de frumoasă care se numește România.

Să trăim în pace unii cu alții, să promovăm 
toleranța și iubirea față de semenii noștri, să respec-
tăm drepturile și  libertățile � ecăruia, indiferent de 
etnia din care face parte, pentru a avea o Românie 
caracterizată prin respect, toleranță și înțelegere în-
tre oameni, o Românie modernă și europeană.

La Mulți  Ani România!
Primar Interimar Radu Demetrescu

1 decembrie
Ziua Națională a României

Serbare dedicată Marii Uniri 
la Casa de Cultură a orașului

>>> pag.4

>>> pag.5

„Marea Unire” celebrată la Sebiș

Primar Interimar
Radu Demetrescu
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Noi pași pentru extinderea 
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 pa-
tra de acest fel de la Sebiș, la dezbateri 
participând toți primarii din această 
zonă a județului, Sebișul � ind repre-
zentat de primarul interimar Radu De-
metrescu, care, împreună ceilalți edili, 
cu reprezentantul Transgaz  au avut o 
nouă întâlnire de lucru pentru a putea 
pune în aplicare acest proiect de aduce-
re 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”, care luna trecută a 
primit undă verde de la Judecătoria 
Gurahonț.

Prin această asociație, cu spriji-
nul Prefecturii și a Ministerului de 
resort, am avut la Sebiș mai multe 
întâlniri de lucru, la care a parti-
cipat și directorul companiei de la 
Transgaz, 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, până acum semnalele 
� ind pozitive, noi,primarii din zonă 
urmărind ca prin asociația pe care 
am constituit-o să obținem � nanțare 
de la Guvern pentru proiectul nos-
tru de extindere a magistralei”-ne-
a precizat primarul interimar Radu 
Demetrescu

Spre informare!
Stimați cetățeni,

Suntem în sezonul rece al anului și 
ne putem aștepta ca în orice moment 
la ninsori, de aceea, dorim să reamin-
tesc tuturor cetăţenilor și operatori-
lor economici, că sarcina îndepărtă-
rii gheţii și zăpezii de pe trotuarele și 
parcările din jurul imobilelor unde 
își au domiciliul sau își desfășoară 
activitatea, le revine proprietarilor 
/ locatarilor, potrivit Ordonanţei de 
Guvern nr. 21/2002 privind gospo-
dărirea localităţilor urbane și rurale, 
art. 9, lit f, precum și potrivit preve-
derilor hotărârii Consiliului Local, 
privind buna gospodărire a orașului.

De asemenea, � ecare gospodar 
trebuie să aibă în vedere asigurarea 
curățeniei și decolmatării șanțurilor 
aferente propriei gospodării, pen-
tru preîntâmpinarea posibilelor 
inundații datorate iernii. 

Totodată, vă recomandăm să veri� -

caţi și să curăţaţi coșurile și burlanele 
de fum, înainte de utilizarea acestora 
pe perioada iernii. 

Din  punct de  vedere  al adminis-
trației locale, vă informăm că 
acțiunile de asigurare a curățeniei 
domeniului public se desfășoară 
conform gra� cului prevăzut, � ind 
depuse toate eforturile necesare 
pentru a avea orașul pregătit pentru 
sezonul rece.

 În acest sens au fost deja asigurate 
condițiile pentru încălzirea școlilor 
și a celorlalte instituții din Sebiș.

 De asemenea, s-au identi� cat uti-
lajele necesare pentru asigurarea 
deszăpezirii în cazul în care va �  ne-
cesar. În acest sens, pe lângă utilaje-
le din dotare s-au stabilit parteneri-
ate pentru ca în caz de urgență să se 
poată pune la dispoziție utilaje su-
plimentare în vederea deszăpezirii.

Primăria Orașului Sebiș

pentru prelungirea magistralei de 

Scriitorul Mihai Beniuc
omagiat la Sebiș

Manifestarea a avut loc la Sebiș, lo-
cul natal a lui Mihai Beniuc, Muzeul 
Orașului � ind locația în care � ind 
locația aleasă pentru acest eveni-
ment cultural, apațiul ales dovedin-
du-se o gazdă perfectă pentru a re-
aduce în atenție personalitatea celui 
care a desfășurat o variată activitate 
scriitoricească, concretizată în peste 
70 de titluri originale, din care se re-
marcă cele 50 de volume de poezii.

În acest cadru, s-au făcut referiri la 
viața, activitatea și opera scriitoru-
lui, � ind o� ciată și o slujbă religioasă 
în memoria marcantei personalități 

culturale a orașului nostru, un scrii-
tor care a fost un personaj complicat, 
cu lumini și umbre, care și-a susținut 
cu încăpățânare crezul și ideile. 

A avut succes, a fost tradus, a fost 
legat de toate marile evenimente 
petrecute după al II-lea război mon-
dial. A avut verticalitate într-o lume 
în care această calitate era greu de 
găsit.

Dezamăgit, a preferat să se izoleze 
într-o insulă a tăcerii și singurătății… 
Rămân în urma lui mai ales poeziile 
de dragoste, esența estetică a poeziei 
sale, care merită o antologie

Având în vedere că 
temperaturile pe tim-
pul nopţii au scăzut, 
ISU recomandă cetăţe-
nilor care utilizează la 
încălzirea locuinţelor 
sobe sau mijloace elec-
trice de încălzire, să ia 
următoarele măsuri 
speci� ce de prevenire a 
incendiilor de locuinţe: 
Asiguraţi veri� carea, 
curăţarea și repararea, 
dacă este cazul, a coșu-
rilor de fum 
de către opersoana 
specializată; 
- NU folosiţi decât ma-
terialul combustibil 
pentru care a fost des-
tinată sobă și evitaţi 
supraîncărcarea aces-
teia; 

- NU folosiţi soba de-
cât cu ușita închisă; 
- Așezaţi o tăviţă meta-
lică în faţă sobei
- NU așezaţi în apropi-
erea sobei sau pe aceas-
tă materiale combusti-
bile; 
- Stingeţi focul din 
sobă înainte de a părăsi 
locuinţa; 
- NU adormiţi nicioda-
tă cu soba aprinsă; 
- Veri� caţi integritatea 
aparatelor și mijloace-
lor de încălzire electri-
ce, iar în cazul în care 
acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajuto-
rul unui specialist sau 
cumpăraţi-vă altele 
noi; 
- NU așezaţi aparatele 

de încălzire electrice în 
apropierea materiale-
lor combustibile; 
- NU așezaţi materi-
ale combustibile pe 
mijloacele de încălzire 
electrice; 
- Decuplaţi aparatele 
de încălzire electrice 
înainte de a părăsi lo-
cuinţa sau de a adormi. 
- NU lăsaţi niciodată 
copiii nesupravegheaţi 
cu sobă aprinsă ori 
aparatele de încălzire 
electrice în funcţiune. 
- Nu suprasolicitaţi in-
stalaţia electrică a lo-
cuinţei prin utilizarea 
simultană a mai mul-
tor aparate electrice de 
mare putere. Deconec-
taţi de la reţeaua elec-
trică toate aparatele 
electrice atunci când 
nu sunt utilizate.

SVSU  Sebiș

Recomandări cu privire
 la sezonul rece
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La Betleem colo jos 
Cerul arde luminos 

Preacurata 
Naşte astăzi pe Hristos 

Naşte-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata 
Stă şi plânge-ncetișor 

N-are scutec de-nfășat 
Nici hăinuţe de-mbrăcat 

Preacurata 
Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 
Scutecele noi ţi-om da 

Preacurata 
Pentru prunc a-l înfăşa

A sosit vremea colindelor!

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
se acordă persoanelor singure și fa-
miliilor care nu-și permit să plăteas-
că cheltuiala cu căldura în timpul 
sezonului rece, iar acordarea acestui 
ajutor e prevăzută în Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 70/2011 
privind măsurile de protecție socială 
în perioada sezonului rece.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței 
prevăzut de ordonanța de urgență ca 
măsură de sprijin suportată din bu-
getul de stat se acordă numai fami-
liilor și persoanelor singure care nu 
bene� ciază de alte forme de sprijin 
pentru încălzirea locuinței, acordate 
în baza contractelor de muncă sau 
altor reglementări speci� ce pentru 
diverse ramuri economice, precum 
și în baza legii. E important să amin-
tim că sezonul rece reprezintă peri-
oada cuprinsă între 1 noiembrie și 
31 martie.

Acesta se acorda numai pentru un 
singur sistem de incalzire, acesta � -
ind cel principal utilizat;

Cine poate bene� cia de ajutoarele 
pentru încălzirea locuinţei:

Condiția principală pentru a 
obține acești bani este ca veniturile 
solicitantului să � e sub anumite ni-
veluri stabilite prin ordonanță, astfel:

-în cazul ajutoarelor pentru gaze 
naturale, energie electrică și lemne, 
cărbuni și combustibili petrolieri, li-
mita maximă a venitului net mediu 
lunar pe persoană (persoana singură 
sau membrul de familie) trebuie să 
� e, în principiu, de cel mult 615 lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru încăl-

zirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuin-

ţa pe baza unui contract cu clauză de 
întreţinere;

- titularul contractului de închiri-

ere;
- alt membru de familie major și 

legal împuternicit de proprietar/ti-
tular de contract de închiriere;

- reprezentant legal pentru persoa-
ne singure care nu au împlinit 18 ani.

Acte necesare 
- cerere si declaratie pe proprie ra-

spundere (viză taxe și impozite, viză 
fond funciar);Descarca cerere

- copie carte de identitate pentru 
toti membrii familiei;

- copie certi� cat de nastere pentru 
membrii ce nu au carte de identitate;

- copie certi� cat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si Impozite/

Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprinzând 

salariul net realizat în luna anterioa-
ră depunerii cererii (inclusiv valoa-
rea tichetelor de masă)

- Copon pensie în original sau co-
pie (orice tip de pensie) din luna an-
terioară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de handicap 
în original sau copie din luna anteri-
oară depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie de șomaj în 
original sau copie din luna anterioa-
ră depunerii cererii

- Cupon indemnizaţie pentru creș-
terea copilului în original sau copie 
din luna anterioară depunerii cererii 
(copie decizie)

- Cupon alocaţie de stat pt. copii în 
original sau copie; 

- Adeverinţă școală/facultate prin 
care să se ateste calitatea de elev/stu-
dent si dacă aceștia bene� ciază sau 
nu de burse

-Cupon alocaţie de susţinere a fa-
miliei în original sau copie (dacă este 
cazul)

- Copie după declaraţia de impu-
nere privind veniturile realizate în 
anul depunerii cererii, în cazul în 
care membri familiei sunt constituiţi 

în asociaţii familiale sau ca persoane 
� zice autorizate

- Pentru membri familiei care nu 
realizează venituri se va anexa decla-
raţie pe proprie răspundere însoţită 
de adeverinţă emisă de Direcţia Ge-
nerală a Finanţelor Publice privind 
venituri impozabile

- copie contract de inchiriere 
CASA– daca este cazul;

- copie hotarare de divort sau in-
credintare copil – daca este cazul;

- copie hotarare judecatoreasca 
de� nitiva de incredintare in vederea 
adoptiei/PLASAMENT – daca este 
cazul;

- hotarare judecatoreasca sau a co-
misiei generale de asistenta sociala si 
protectia copilului sau hotararea ju-
decatoreasca privind masura plasa-
mentului in regim de urgenta – daca 
este cazul;

- hotarare judecatoreasca de insti-
tuire a tutelei – daca este cazul;

- Adeverinta eliberata de Sociata-
tea Agricola unde aveti terenul aren-
dat 

Lista bunurilor ce conduc la ex-
cluderea acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în 

afara locuinţei de domiciliu și a ane-
xelor gospodărești

2. Terenuri de împrejmuire a locu-
inţei și curtea aferentă și alte terenuri 
intravilane care depășesc 1.000 mp 
în zona urbană și 2.000 mp în zona 
rurală            

Bunuri mobile*
1Autoturism/autoturisme și/ sau 

motoci-cletă/ motociclete cu o ve-
chime mai mică de 10 ani cu excepţia 
celor adaptate pentru persoanele cu 
handicap sau destinate transportului 
acestora sau persoanelor dependente 
precum și pentru uzul persoanelor 
a� ate în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/mo-
tocicletă cu o vechime mai mare de 
10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, au-
tocamioane de orice fel cu sau fără 
remorci, rulote, autobuze, microbu-
ze

4. Șalupe, bărci cu motor, scutere 
de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor 
necesare pentru uzul persoanelor 
care locuiesc în Rezervaţia Biosferei 
”Delta Dunării”

5. Utilaje agricole: tractor, combi-
nă autopropulsată

6. Utilaje de prelucrare agricolă: 
presă de ulei, moară de cereale

7. Utilaje de prelucrat lemnul: ga-
ter sau alte utilaje de prelucrat lem-
nul acţionate hidraulic, mecanic sau 
electric

Depozite bancare
1. Depozite bancare cu valoare de 

peste 3000 lei
Terenuri /animale și/sau păsări

1. Suprafeţe de teren, animale și pă-
sări a căror valoare netă de producţie 
anuală depășește suma de 1.000 euro 
pentru persoana singură, respectiv 
suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre 
bunurile menţionate conduce la ex-
cluderea acordării ajutorului social 
/ ajutorului pentru încălzirea locu-
inţei / alocaţiei pentru susţinerea 
familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domi-
ciliu orice modi� care intervenită în 
componenţa familiei sau veniturilor 
de natură a conduce la modi� carea 
ajutorului acordat.

- modi� cările se anunţă prin de-
punerea unei noi cereri si declaraţii 
însoţită de actele care atestă modi� -
carea, în termen de 5 zile de la pro-
ducerea acestora.

Cererile se depun pâna în data de 
20 a � ecărei luni

Primăria Orașului Sebiș

Informații utile despre cererile pentru 
ajutorul de încălzirea locuinţei 



CMYK
SEBIȘ EXPRES

                                   SEBIȘ EXPRES pag. 4

Serbare dedicată Marii Uniri 
la Casa de Cultură a orașului

Cu prilejul aces-
tei serbări de mare implicare istori-
că s-a văzut că la noi în oraș Ziua 
Națională a Românie este sărbăto-
rită cu mare solemnitate și cinstire, 
neuitându-se sacrifi ciile înaintașilor 
care au luptat pentru acest ideal.
Astfel, cu ocazia serbării școlii, 

Casa de Cultură s-a umplut de stea-
guri tricolore fl uturând, acțiunea 
școlii fi ind o sebare complexă, 
o serbare caracterizată de senti-
mentul patriotic al tuturor celor 
prezenți. S-au cântat cântece patri-
otice, s-au spus poezii, s-au inter-
pretat scenete, toate având temati-
ca Marii Uniri.

>>> pag. 4

„ Ziua Națională a României trebuie să 
reprezinte pentru orice cetățean al țării 
noastre o mare sărbătoare! 
O sărbătoare a libertății, a unității, o 

sărbătoare a românilor de pretutindeni. 
Este o zi specială în inima fi ecăruia din-
tre noi, o zi pe care și noi, la Sebiș, am 
sărbătorit-o prin această serbare a școlii, 
o serbare dedicată Zilei Naționale a Ro-
mâniei. Felicit pe toți cei implicați în 
organizarea acestei serbări, precum și 
elevii care s-au pregătit anume pen-
tru a susține spectacolul dedicat Zilei 
Naționale.”

Primar Interimar Radu Demetrescu

Atmosfera a fost una elec-
trizantă, o atmosferă domi-
nată de sentimentul patriotic, 
o atmosferă care ne-a arătat 
cum se trăiește la Sebiș ma-
rea sărbătoare a României- 
„Ziua Națională”.
Elevii școlii, cadrele didac-

tice și conducerea liceului 
trebuie felicitați pentru pro-
gramul pregătit cu această 
ocazie, un program din care 
vă prezentăm și noi câteva 
fragmente, imaginile arătând 
tuturor ce serbare frumoa-
să am avut la Sebiș.O serba-
re plină de solemnitatea mo-
mentului! >>> pag. 6
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„Marea Unire” celebrată la Sebiș
 În fi ecare an,  la înce-

put de decembrie, cu mic, cu mare, re-
trăim emoția Unirii. Unirea de la 1 de-
cembrie 1918 reprezintă evenimentul 
principal al istoriei României şi toto-
dată realizarea unui deziderat al locu-
itorilor graniţelor vechii Dacii, unirea 
Transilvaniei cu România.În conștiința 
națională, 1 Decembrie 1918, simboli-
zează momentul în care întreaga româ-
nime devenea stăpână absolută, recu-
noscută de celelalte state ale lumii, peste 
moștenirea lăsată de bunicii și străbuni-
cii acestor pământuri. 
Începând cu această zi românii erau 

în sfârșit la ei acasă, erau singurii care-
și hotărau destinele și locul în istorie. 
Statul român garanta oricărui cetățean 
al său dreptul de a putea vorbi fără 
opreliști limba strămoșilor, de a puteau 
învăță limba vorbită în casele lor, de a 
se putea ruga în biserici în limba româ-
nă. România devenea astfel un cadru în 
care orice român putea trăi demn, putea 
speră și munci după bunul plac. 
În plus, 1 Decembrie 1918 reprezintă 

un nou început pentru locuitorii spațiului 
românesc, dar și un nou parcurs pe va-
lurile agitate ale istorie. Deosebirea ma-

joră față de secolele trecute este că din 
acel 1 Decembrie, pentru fi ecare român, 
soarele răsare dintr-un singur loc și anu-
me din capitala României. Astfel, într-o 
zi mohorâtă și ploioasă de duminică, dar 
cu lumină și soare arzător în inimile ro-
mânilor, în 1 decembrie 1918, a avut loc 
la Albă Iulia Adunarea Naţională care a 
decis Unirea cu România.
Cum ne afl ăm în an centenar, momen-

tul celebrării acestui act istoric ce stă la 
baza formării țării noastre a fost cinstit 
la Sebiș  prin diverse manifestări cultu-
rale, una dintre acetea fi ind organizată-
pe data de 1 decembrie, pe platoul din 
centrul orașului, unde au răsunat cîn-
tecele patriotice interpretate de către 
formația „Frații Șandru”, cântece ce au 
readus în inimle auditoriului frumoasele 
simțăminte românești.
Totul s-a petrecut după depunerea de 

coroane de la monumentul eroilor din 
parcul central, acolo unde, după slujba 
preoților și discursurile ofi cialităților, 
reprezentanții instituțiilor publice din 
Sebiș au depus coroane întru amintirea 
celor ce s-au jertfut pentru ca noi, astăzi, 
săputem trăi liberi în frumoasa noastră 
patrie-România.

>>> pag. 1

>>> pag. 7
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Serbare dedicată Marii Uniri 
la Casa de Cultură a orașului

Ziua de 1 De-
cembrie ne aminteste de jertfa 
inaintasilor nostri, de dorinta 
acestora de a �  uniti sub ace-
lasi ideal o tara mare, Roma-
nia.

Prezenta copiilor la un ast-
fel de eveniment ne asigura 
faptul ca viitorul nu-si va uita 
trecutul,valorile neamului ro-
manesc transmitandu-se din 
generatie  in generatie.
După Revoluţia din 1989, 

din anul 1990, 1 Decembrie 
devine Ziua Naţională a Ro-
mâniei şi sărbătoare publică, 
conform Legii nr. 10 din 31 
iulie 1990.
 Putem concluziona afi r-

mând că Ziua Naţională a Ro-
mâniei a fost marcată la Sebiș  
într-un cadru festiv, eveni-
mentul fi ind organizat Casa 
de Cultură, joi 29 noiembrie, 
când elevii au susținut recita-
luri de cântece patriotice, au 
spus poezii, respectiv au pre-
zentat o serbare dedicată Ma-
rii Uniri. 
Totul s-a petrectu în prezența 

părinților, precum și a unor 
cadre profesorale care au și 
prezentat auditoriului câteva 
repere istorice și literare de-
dicate Marii Uniri și formării 
statului unitar român.
Încheiem, spunând că acum, 

în an centenar, când s-au 
scurs 100 de ani de la Ma-
rea Unire, elevi și liceeni de-
opotrivă, coordonați de das-
călii lor, au omagiat Unirea, 

prin programe artistice tema-
tice desfășurate în cadrul pro-
iectului educational ,,1 De-
cembrie- Uniți în cuget și-n 
simțiri!”- 2018 An Centenar. 

>>> pag. 4
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Putem spune 
că centrul civic al orașului s-a 
animat de sentimentele patri-
otice sâmbătă 1 Decembrie, 
mulți sebișeni venind pentru a 
fi  prezenți la ceremoniile de-
dicate zilei naționale, imagi-
nile fi ind relevante în acest 
sens, Depunerile de coroane 
au fost însoțite de cântece pa-
triotice, preoții oarașului ofi -
ciind o slujbă de Te Deum în 
memoria maririlor neamului.
Și orchestra „Frații Șandru” 

s-a ridicat la înălțimea mo-
mentului, susținând un reci-
tal de cântece patriotice care 
efectiv au mers la iminile ce-
lor prezenți.

„Marea Unire” celebrată la Sebiș
>>> pag. 5

Tot în acest cadru general de celebra-
re a „Zilei Naționale”, toți cei veniți 
în centrul Sebișului au putut gusta și 
din fasolea cu ciolan pregătită anume 
cu acest prilej, prin colaborarea dintre 
administrația locală și Composesoratul 
Sălăjeni, reușindu-se astfel, prin grija 
unor oameni inimoși, păstrarea acestei 
tradiții românești.
Ce să o mai lungim, a fost zi de săr-

bătoare la Sebiș, ca și-n țara-ntreagă! 

Sebișenii, românii, au sărbătorit cu fast 
Ziua Națională- Marea Unire a popo-
rului nostru! >>> pag. 8
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„Marea Unire” celebrată la Sebiș

Adunarea de la Alba Iulia s-a ținut într-
o atmosferă sărbătorească. Au venit 1228 
de delegați o� ciali, reprezentând toate cele 
130 de cercuri electorale din cele 27 co-
mitate românești, apoi episcopii, delegații 
consilierilor, ai societăților culturale 
românești, ai școlilor medii și institutelor 
pedagogice, ai reuniunilor de meseriași, ai 
organizațiilor militare și ai tinerimii uni-
versitare. Toate păturile sociale, toate inte-
resele și toate ramurile de activitate româ-
nească erau reprezentate.

Dar pe lângă delegații o� ciali, ceea ce 
dădea Adunării înfățișarea unui mare 
plebiscit popular, era a� uența poporului. 
Din toate unghiurile țărilor române de 
peste Carpați, sosea poporul cu trenul, cu 
căruțele, călări, pe jos, îmbrăcați în haine 
de sărbătoare, cu steaguri tricolore în frun-

te, cu table indicatoare a comunelor ori a 
ținuturilor, în cântări și plini de bucurie. 
Peste o sută de mii de oameni s-au adu-
nat în această zi spre a �  de față la actul cel 
mai măreț al istoriei românilor. Mulțimea 
imensă urcă drumul spre Cetățuie prin-
tre șirurile de țărani români înveșmântați 
în sumanele de pătură albă și cu căciuli-
le oștenilor lui Mihai Viteazul. De pe opt 
tribune, cuvântătorii explică poporului 
măreția vremurilor pe care le trăiesc.

Au participat și delegații Bucovinei și 
Basarabiei, care au ținut să aducă salutul 
țărilor surori, intrate mai dinainte în ma-
rea familie a statului român.

În mijlocul aprobărilor unanime și a 
unui entuziasm fără margini, Ștefan Cicio 
Pop arată împrejurările care au adus ziua 
de astăzi, Vasile Goldiș expune trecutul ro-
mânilor de pretutindeni și argumentează 
necesitatea Unirii, iar Iuliu Maniu explică 
împrejurările în care se înfăptuiește aceas-
ta. Socialistul Jumanca aduce adeziunea la 
Unire a muncitorimii române. Declarația 
Unirii a fost citită de episcopul greco-cato-
lic Iuliu Hossu.

S-a format 
statul național unitar român!

Colțul de istorie 
 Marea adunarea de la Alba Iulia

Ultimul moment 
al manifestărilor dedicate Zilei 
Naționale din Sebiș s-a petrecut 
la Casa de Cultură, sâmbătă 1 De-
cembrie, unde a fost pregătit un 
spectacol folcloric de mare cla-
să artistică, spectacol la care au 
participat și o serie de ansambluri 
din zonă, respectiv, „Junii Dez-
nei”, precum și „Aldeșteana”. 
Cât despre interpreții ce au urcat 
pe scenă putem aminti pe Cosmi-
na Brădean, Tomșa Roberta etc, 
]n acompaniamentul orchestrei 
„Rapsodia”.
Am avut parte de o seară speci-

ală la Sebiș, după cum se vede și 
din imaginile alăturate.

Atmosfera sărbătorilor
 a cuprins orașul

Apropierea sărbătorilor se face 
simțită din plin în Sebiș, în acest sens 
� ind realizate și lucrările de amena-
jare  pentru primirea cu bucurie a 
sărbătorilor, pentru intrarea în atmo-
sfera speci� că Crăciunului.

S-a trecut la pavoazarea orașului 
prin montarea beculețelor de sărbă-
toare, a � gurinelor de Crăciun, re-
spectiv prin pregătirea pentru întâm-
pinarea Crăciunului!

Bradul de Crăciun a fost amplasat și 
decorat, iar luminile multicolore ale 
beculețelor speci� ce sărbătorilor ier-
nii dau deja o notă aparte centrului 
Sebișului. Atmosfera de sărbătoare a 
Crăciunului a pus stăpânire pe oraș! 
O atmosferă a bucuriei, cum doar în 
această perioadă a anului o întâlnim!

>>> pag.7

Distincție centenară
pentru primarul interimar

 Radu Demetrescu
Primarii din judeţ, consilieri 

judeţeni și municipali, deputaţi și 
senatori de Arad, printre care și 
primarul interimar Radu Deme-
trescu, au fost chemați la Arad, 
pentru o ședință festivă în care au 
primit dinstincția Anului Cente-
nar.

 În plus, două delegaţii din Re-
publica Moldova și o serie de 
primari din întreaga ţară au fost 
invitaţi și au participat la ședinţa 
festivă comună CLM-CJA, cum a 

fost denumită manifestarea. 
Totul s-a petrecut la Palatul 

Cultural, într-o atmosferă festi-
vă, evenimentul � ind urmat de 
o serată de socializare a aleșilor 
locali și nu numai.


