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Luna martie este o 
lună a sărbătorii, peri-
oada din an când natu-
ra se trezește la viaţă. 

Este luna primăverii, 
luna mărțișorului, dar 
și luna în care toate 
doamnele și domni-
șoarele trebuie apreci-
ate, trebuie sărbătorite. 

Ziua de 1 martie este 
ziua începerii primăverii, 
serbând deschiderea ghi-

oceilor, cum altfel decât 
prin mărțișoarele oferite 
persoanelor dragi. Este 
o zi a bucuriei depline, 
o zi a mărțișorului.

Ziua de 8 Martie este să-
bătoarea tuturor doam-
nelor și domnișoarelor, 
o zi specială, în care nu 
trebuie să uităm să ne 
preţuim ce avem mai 
scump pe lume – mama, 
prietena, soţia, bunica 
sau � ica. 

Doresc să urez pe aceas-
tă cale tuturor doam-
nelor și domnișoarelor, 
ca luna bucuriei, ves-
titoarea primăverii și 
dătătoarea de speranţă 
și lumină, să vă aducă 
împlinirea celor mai 
frumoase dorințe, să vă 
dea putere, sănătate, în-
credere.

 Să aveţi parte de o pri-
măvară plină de iubire. 
Să nu uităm că iubirea 
este cea care ne înno-
bilează și deopotrivă 
ne face viaţa mai fru-
moasă! Ce reprezintă 
femeia în viaţa tuturor? 
Mame care ne-au dat 
viaţă și care au făcut 
tot ce au putut pentru 
noi, soţii care au fost tot 
timpul alături de noi, și 
la bine, dar mai ales la 
greu, prietene care prin 
prezenţa lor luminează 
inimile celor ce le stau 
aproape, sau � ice a că-
ror zâmbet aduce ferici-
re în su� etul părintelui. 

Primar  Interimar
Radu Demetrescu

O lună  Martie a bucuriei și fericirii!

Primăvara înseamnă viață, speranță, lumină și culoare. 
Stimate doamne și domnișoare, vă dorim să aveți parte de o primăvară  
de  împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi , care să vă lu-

mineze inimile și să vă umple sufl etul de fericire și căldură . 
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar Interimar, Consiliul Local

Recomandăm cetățenilor să-și plătească 
taxele și impozitele locale pentru anul 
2019, până în data de 31 martie. Dacă vor 
face aceste plăți până la data menționată 
mai sus vor benefi cia de o reducere cu 
10% a valorilor impozitelor pe clădiri și 
terenuri.

Primăria Sebiș

M a r e 
a t e n ț i e !

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

La Biserica Penticostală „Betania”

Februarie a fost luna în care Biseri-
ca Penticostală Betania și Biserica Ad-
ventistă au organizat, ca în � ecare an, 
câteva seri speciale de propovăduire a 
cuvântului Domnului. 

Au fost seri de Evanghelizare, pli-
ne de har și de bucuria Întâlnirii cu 

Dumnezeu, de ascultare a Cuvântu-
lui Domnului! Astfel, bisericile și-
au deschis larg ușile, invitând pe toți 
creștinii să vină și să se bucure împre-
ună de ascultarea Cuvântului Dom-
nului, exprimat prin cântec și rugă-
ciune.

Seri de evanghelizare la Sebiș

La Biserica Adventistă
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Mărțișorul a poposit în Sebiș!

Martie este „Luna Mărțișorului”, a 
iubiri, a primăverii. Este luna în care, 
după trecerea iernii, soarele vine să 
aducă bucurie în sufl etele tuturor, bu-
curie exprimată și prin gestul cald de 
a oferi un mărțișor, ca un simbol al 
primăverii.

Putem spune că Sebișul a îmbră-
cat la începutul acestei luni „Haina 
Mărțișorului”. O „haină” frumoasă și 
plină de semnifi cații, o „haină” a pri-
măverii!

Și elevii școlii au avut în această 
perioadă o serie de activități dedicate 
vestitorului primăverii- Mărțișorul-, 
exemple fi ind activitățile elevilor, 
care, îndrumați de doamnele profe-
soare au conceput și confecționat o 
mulțime de mărțișoare artizanale în 
cadrul unor acțiuni dedicate acestei 

perioade de început de primăvară.
Iar ca tabloul atmosferei de măr-

țișor să fi e complet, centrul civic 
din Sebiș s-a umplut cu standuri 
care mai de care mai pline de mul-
ticolorele mărțișoare, astfel încât 
putem spune fără drept de tăgadă 
că Mărțișorul a poposit efectiv și în 
orașul nostru! >>> pag.4
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La Biserica Penticostală „Betania”Seri de evanghelizare
Ne bucurăm că vă putem aduce în prim plan câteva imagini 

din cadrul acestor seri, pentru a înțelege bucuria și atmosfera plină de har 
care a caracterizat perioada de Evanghelizare, o bucurie trăită de către toți cei 
prezenți la ascultarea Cuvântului Domnului, o bucurie a rugăciunii și a smere-
niei, o bucurie a cunoașterii importanței primirii și recunoașterii lui Dumne-
zeu în viața � ecăruia dintre noi!

Cuvântul Evanghelie provine din gre-
cescul ευαγγέλιον sau evangelion 
care înseamnă „Veste Bună”. Pentru 
creștini vestea bună are ca scop pre-
zentarea intervenției lui Dumnezeu 
în lume prin Isus Hristos... Iată câte-
va exemple de versete care se referă la 
Evanghelie:

• Marcu 1:14-15: „După ce a fost în-
chis Ioan, Isus a venit în Galilea, și 
propovăduia Evanghelia lui Dumne-
zeu. El zicea: ‚S-a împlinit vremea și 
Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 
Pocăiți-vă, și credeți în Evanghelie’”;

Apocalipsa 14:6: „Și am văzut un alt 
înger care zbura prin mijlocul ceru-
lui, cu o Evanghelie veșnică, pentruca 
s-o vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminții, ori-
cărei limbi și oricărui norod”.

După cum este folosit în Noul Testa-
ment, cuvântul se referă la diferite as-

pecte din descoperirea divină. În mod 
absolut și esențial mântuirea omului 
este prin Evanghelia harului lui Dum-
nezeu...„Și faptul acesta se va vedea 
în ziua cînd, după Evanghelia mea, 
Dumnezeu va judeca, prin Isus Hris-
tos, lucrurile ascunse ale oamenilor” 
(Romani 2:16)..

Aceasta este vestea bună: că Isus Hris-
tos a murit pe cruce pentru păcatele lu-
mii, că El a înviat dintre cei morți pen-
tru ca să � m îndreptățiți, “ci este scris 
și pentru noi, cărora de asemenea ne 
va �  socotită, nouă celor ce credem în 
Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hris-
tos, Domnul nostru, care a fost dat din-
pricina fărădelegilor noastre, și a înviat 
din pricină că am fost socotiţi neprihă-
niţi (Romani 4:24-25), și că prin El toți 
cei care cred sunt iertați (îndreptățiți) 
de toate lucrurile.

EVANGHELIZAREA
C e  e s t e …  C e  î n s e a m n ă …  D e  c e  o  f a c e m …  ?
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„Doresc să salut cu drag comunitatea 
creștină a Bisericii Adventiste din 
Sebiș, precum și comunitatea creștină 
a Bisericii Penticostale „ Betania”, care, 
prin organizarea serilor  de evanghelizare 
din luna februarie și-au deschis larg ușile 
propovăduind Cuvântul Domnului.

Sunt două comunități reprezentative 
ale orașului  nostru, pe care le respect.

Am un respect deosebit pentru toate 

bisericile și cultele religioase din Sebiș, 
deoarece Biserica înseamnă un lăcaș al 
apropierii de Dumnezeu, al întâlnirii cu 
Dumnezeu, al celor mai pure sentimente 
de credință și smerenie. 

Acestea sunt crezurile mele și de aceea 
am dorit mereu ca Biserica, indiferent de 
cultul religios în sine, eu � ind ortodox în 
credință, să rămână un altar al trăirilor 
su� etești de credință în Dumnezeu, 

deoarece Dumnezeu este Unul pentru 
noi toți, muritorii de rând.

Doresc să transmit conducerilor 
Bisericilor, dar și credincioșilor lăca-
șurilor de cult unde au fost organizate 
seri de evanghelizare, multă sănătate, 
bucurie și credință în Dumnezeu.

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Primar Interimar 
Radu Demetrescu
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La Biserica AdventistăSeri de evanghelizare
 „A evangheliza în-

seamnă a-L prezenta pe Isus Hristos 
în puterea Duhului Sfânt asa cum e 
El, pentru ca oamenii să ajungă să-și 
pună încrederea în Dumnezeu  prin 
El, să-L accepte ca Mântuitor al lor, 
să-L servească ca Rege al lor în păr-
tășia Bisericii Sale”.

Evanghelizarea  este una dintre 
cele mai importante porunci pe care 
Mantuitorul le-a dat Bisericii. “Du-
ceţi-vă și faceţi ucenici din toate nea-
murile, botezându-i în Numele Ta-
tălui și al Fiului și al Sfântului Duh 
Și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am 
poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în 
toate zilele, până la sfârșitul veacului. 
Amin. .” (Matei 28:19)

Evanghelizarea  este obligatia � eca-
rui ucenic al lui Hristos . Pavel scria 
in prima lui epistola catre Corinteni: 
“Dacã vestesc Evanghelia, nu este 
pentru mine o pricinã de laudã, cãci 
trebuie s-o vestesc; si vai de mine dacã 
nu vestesc Evanghelia!” 

Evanghelizarea este mandatul � -
ecarui crestin. In urma pocaintei, 
unul dintre primele lucruri pe care 
le facem este evanghelizarea. Abia 
asteptam sa spunem si altora des-
pre experienta noastra. Daca pana 
atunci era un egoist acum este un al-
truist.

Un crestin autentic nu poate sa 
taca, dupa ce a gustat din bunata-
tea lui Dumnezeu, el va spune si al-
tora despre marea lucrare pe care 
a facut-o Dumnezeu sub soare. El 

Creatorul, să moară pentru creatia 
Sa. Domnul Isus spunea :“Evanghe-
lia aceasta a Împărăţiei va �  propovă-
duită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci va 
veni sfârșitul”.(Matei 24:14)

Apostolul Pavel le spunea galateni-
lor atat de autoritar,  calauzit de Du-
hul lui Dumnezeu :

” Nu doar că este o altă Evanghelie; 
dar sunt unii oameni care vă tulbu-
ră și voiesc să răstoarne Evanghelia 
lui Hristos. 

Dar, chiar dacă noi înșine sau un 
înger din cer ar veni să vă propovă-
duiască o Evanghelie deosebită de 
aceea pe care v-am propovăduit-o 
noi, să � e anatema! 

Cum am mai spus, o spun și acum: 
dacă vă propovăduiește cineva o 
Evanghelie deosebită de aceea pe 
care aţi primit-o, să � e anatema! “ 
(Galateni 1:7-9)

PSALMUL 23
• 1 Domnul este păstorul meu: nu 

voi duce lipsă de nimic. 
• 2 El mă paște în pășuni verzi și 

mă duce la ape de odihnă; 
• 3 îmi înviorează sufl etul și mă po-

văţuiește pe cărări drepte, din prici-
na Numelui Său. 

• 4 Chiar dacă ar fi  să umblu prin 
valea umbrei morţii, nu mă tem de 
niciun rău, căci Tu ești cu mine. To-
iagul și nuiaua Ta mă mângâie. 

• 5 Tu îmi întinzi masa în faţa po-
trivnicilor mei; îmi ungi capul cu 
untdelemn, și paharul meu este plin 

de dă peste el. 
• 6 Da, fericirea și îndurarea mă 

vor însoţi în toate zilele vieţii mele, 
și voi locui în Casa Domnului până 
la sfârșitul zilelor mele. 

Așadar, așa am putea de scrie serile 
de evangelizare: momente de apropi-
ere față de Dumnezeu, momente de 

căutare și găsire a Păstorului � ecăru-
ia dintre noi, căci ascultând cuvântul 
Domnului nu putem decât să găsim 
calea cea bună, calea Adevărului, cale 
după care trebuie să trăim � ecare zi 
pe care Dumnezeu, Păstorul nostru, 
ne-a dat-o pe acest pământ.

>>> pag.2

MĂSURI DE PREVENIRE A 
INCENDIILOR ÎN PERIOADA 

DE PRIMĂVARĂ
Statistica incendiilor produse 

în ultimii ani arată că în aceas-
tă perioadă cauzele de incendiu 
cele mai frecvente sunt: focul 
deschis, nerespectarea regulilor 
de fumat și arderile vegetaţiei us-
cate de pe terenurile agricole, de 
pe marginea căilor de comunica-
ţie, respectiv de pe diverse canale 
de irigaţie.

Pericolul mare la incendiile 
de vegetaţie uscată îl reprezintă 
nerespectarea distanţelor de si-
guranţă faţă de locuinţe, anexe 
gospodărești, depozite de furaje, 
păduri, plantaţii, reţele electrice, 
reţele de telefonie, sonde, con-
ducte ce transportă gaze și lichi-
de combustibile și în multe situ-
aţii clădirile, instalaţiile amintite 
au fost afectate producându-se 
pe lângă pagube materiale și 
efecte cum ar �  întreruperea 
funcţionării instalaţiilor electri-
ce, de telefonie sau întreruperea 
alimentării cu gaze.

Atenţie
 la arderile necontrolate !

Utilizarea focului deschis pen-
tru arderea miriștilor, vegetaţiei 
uscate și resturilor vegetale este 
prevăzută în Normele generale 
de apărare împotriva incendi-
ilor și în Ordinul comun al mi-
nistrului internelor și reformei 
administrative și al ministrului 
agriculturii și dezvoltării rura-
le nr. 576/605/2008, publicat în 
Monitorul Ofi cial nr.661 din 
22.09.2008.

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

■ arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și altor 
materiale combustibile se face în 
locuri special amenajate ori pe 
terenuri pregătite, cu luarea mă-
surilor ce se impun pentru îm-

piedicarea propagării focului la 
vecinătăţi, asigurându-se supra-
vegherea permanentă a arderii, 
precum și stingerea jarului după 
terminarea activităţii;

■ arderea miriștilor se face nu-
mai după luarea măsurilor ce 
se impun pentru împiedicarea 
propagării focului la vecinătăţi, 
asigurându-se supravegherea 
permanentă a arderii;

■ distrugerea prin ardere a de-
șeurilor, resturilor menajere și 
vegetaţiei uscate se efectuează 
cu respectarea prevederilor din 
O.G. nr. 195/2005 modifi cată 
și aprobată prin Legea nr. 265 / 
2006 privind protecţia mediului 
care se referă la obligativitatea 
obţinerii acceptului Agenţiei de 
Protecţia Mediului;

■ arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și miriș-
tilor se execută numai pe baza 
permisului de lucru cu foc pe 
timp de zi, după ce a fost infor-
mat în prealabil serviciul volun-
tar pentru situaţii de urgenţă din 
localitate;

Printr-un comportament pre-
ventiv, vă salvaţi viaţa și bunurile.

SVSU Sebiș

SVSU Sebiș atenționează
Ordonanţa nr. 28/2008 privind registrul agricol

Text publicat în M.Of. al României. Art. 11. - (1) Perioadele la care 
persoanele � zice și juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrie-

rea în registrul agricol sunt următoarele:
a) 5-20 ianuarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, 

terenul a� at în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate 
ca locuinţă, construcţiile-anexe și mijloacele de transport cu tracţiune 
animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalaţiile pentru agricultură, 
efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate 
juridică la începutul � ecărui an, precum și modi� cările intervenite în cur-
sul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare 
a vânzării-cumpărării, a produșilor obţinuţi, a morţii sau sacri� cării ani-
malelor ori a altor intrări-iesiri;

b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a tere-
nului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol 
respectiv;Modi� cări (2)

c) persoanele � zice și juridice au obligaţia să declare date pen-
tru a �  înscrise în registrul agricol și în afara acestor intervale 
de timp, în cazul în care au intervenit modi� cări în patrimoniul 
agricol, în termen de 30 de zile de la apariţia modi� cării.Modi-
� cări (1)

(2) în cazul în care persoanele � zice sau cele juridice nu fac de-
claraţiile la termenele prevăzute la alin. (1), se consideră că nu 
au intervenit niciun fel de modi� cări, fapt pentru care în regis-
trul agricol se reportează din o� ciu datele din anul precedent, 
cu menţiunea corespunzătoare la rubrica „semnătura declaran-
tului”.

Registru Agricol

Spre informare
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Mărțișorul a poposit în Sebiș!
Târgul Mărțișorului a 

devenit deja o tradiție a 
elevilor școlii sebișene, 
ediția din acest an bucu-
rându-se de un real suc-
ces, ceea ce demonstrea-
ză frumusețea acestei 
acțiuni extracuriculare a 
școlii. 

O acțiune care face 
parte din programul 
anual de activități ex-
tracuriculare ale școlii, 
o acțiune care îmbină 
creativitatea elevilor cu 
pasiunea pentru frumos 
și la care au participat 
elevii și cadrele didac-
tice.

Ediția din acest an a târ-
gului dedicat mărțișorului 
s-a desfășurat în curtea li-
ceului, unde elevii � ecărei 
clase și-au prezentat ex-
ponatele, iar doritorii au 
putut veni să cumpere 
ceea ce elevii au conce-
put pentru 1 Martie. 

A fost de unde alege, căci 
toate planșele claselor erau 

pline de aceste simboluri 
ale primăverii, imagini-
le surprinse la această 
acțiune a școlii � ind grăi-
toare.

Ca de � ecare dată, 
zona din fața panou-
rilor cu mărțișoare s-a 
umplut nu doar de ele-
vii și cadrele didactice 
ce și-au prezentat stan-
durile, dar și de mulți 
vizitatori care au căutat 
să cumpere mărțișoare 
pentru a le oferi în dar 
persoanelor apropiate. 

„ Este frumos să văd că 
elevii se implică în ast-
fel de activități creati-
ve, căci, ceea ce au pre-

gătit pentru acest târg a 
însemnat creativitate și 
frumusețe. Felicit con-
ducerea școlii,  precum 
și cadrele didactice im-
plicate, merită acest lu-
cru, deoarece sunt con-
vins că nu a fost ușor să 
� e realizată expoziția de 
mărțișoare de la școală. 
Cu această ocazie do-
resc să-i asigur pe toți 
de susținere din partea 
mea și le doresc să pună 
în practică tot mai multe 
proiecte educaționale.”-
ne-a declarat primarul 
interimar Radu Deme-
trescu

Povestea 
șnurului mărţișorului

Trăia odată în ţinuturi înde-
părtate un împărat și o împă-
răteasa. Deși aveau toate bogă-
ţiile lumii nu puteau avea copii, 
de aceea erau foarte triști. Dar 
într-o zi de vară se oprise la 
castel Sfânta Vineri care i-a 
spus împărătesei că dacă as-
cultă stalul ei va naște o fetiţă. 
Aceasta i-a dat doua gheme de 
lână albă ţi i-a zis că trebuie să 
le împletească în grădina de 
tranda� ri și la un an după ce 

termină de împletit șnurul va 
naște o fetiţă.

Când auzise una ca aceasta. 
împărăteasa ieși in grădină și 
începu să împletească � rele de 
lână albă. Trecură zilele căldu-
roase de vară. Irecu toamna, 
apoi veni iarna și împărăteasa 
tot împletea șnurul.

Spre � nalul iernii începu să 
bală un crivăţ năpraznic și îm-
părătesei îi îngheţară mâinile 
pe șnur.

Când văzu una ca aceasta. 
Zâna Primăverii trimise o adi-

ere caldă, iar mâinile împărăte-
sei se dezgheţară, dar când să 
împletească șnurul, văzu că un 
ghem ii căzuse într-o tufă de 
tranda� ri.

Se aplecă după ghem și când 
să îl ridice, se înţepă la deget 
într-un spin. iar sângele pe loc 
a colorat ghemul in culoarea 
roșie.

Când ieșiră primele Hori de 
primăvară împărăteasa termi-
nă de împletii șnurul, doar că 
ultima bucată era în două cu-
lori: roșu și alb.

După un an născu împără-
teasa o fetiţă neasemuit de fru-
moasa, iar Sfânta Vineri veni 
după șnur.

Când văzu bucăţica alb-roșie. 
0 tăie și o prinse ca o brăţară la 
mâna micuţei prinţese, ca să îi 
poarte noroc. Sfânta Vineri i-a 
zis împărătesei ca în � ecare an 
în prima lună de primăvară să 
îi prindă fetiţei șnurul în amin-
tirea ei.

Și fi indcă 1-a terminat de îm-
pletit în martie, prima lună de 
primăvară, șnurul poartă nu-
mele de Mărţișor.
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Aducem la cunostinta cetate-
nilor ca, potrivit prevederilor 
legale privind Codul de proce-
dura � scala, la plata  impozite-
lor si taxelor locale se sting cu 
prioritate amenzile contraven-
ţionale individualizate în titluri 
executorii, în ordinea vechimii, 
chiar dacă debitorul indică un 
alt tip de obligaţie � scală, ur-
mand apoi urmatoarea ordine:

 a) toate obligaţiile fi scale 
principale, în ordinea vechi-
mii, și apoi obligaţiile � scale 
accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe vii-
toare, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor 
� scale, vechimea acestora se 
stabilește astfel:

 a) în funcţie de scadenţă, 
pentru obligaţiile � scale prin-
cipale;

b) conform termenului de 

plată determinat în funcţie 
de data comunicării deciziei 
pentru diferenţele de obligaţii 
� scale principale stabilite de 
organul � scal competent, pre-
cum și pentru obligaţiile � scale 
accesorii;

c) în funcţie de data depune-
rii la organul � scal a declaraţi-
ilor � scale recti� cative, pentru 
diferenţele de obligaţii � scale 
principale stabilite de contri-
buabil/plătitor, în cazul în care 
legea prevede obligaţia acestu-
ia de a calcula cuantumul obli-
gaţiei � scale;

    d) în funcţie de data primi-
rii, în condiţiile legii, a titluri-
lor executorii transmise de alte 
instituţii.

Primăria Orașului Sebiș

Despre stingerea 
obligațiilor fiscale

Despre contractele de salubritate
  Vă aducem la cunoștință că începând cu acest an, pe raza orașului 

Sebiș se implementează proiectul “Sistem  Integrat de Gestionare a 
Deșeurilor  Județul Arad”.

 În cadrul acestui proiect,  operatorul care va presta serviciul de 
salubrizare în Sebiș este SC ACTIV SALUBRITATE.

Această societate urmează să facă o campanie de informare, la � -
ecare gospodărie în parte, privind necesitatea încheierii contracte-
lor de  prestări servicii de salubrizare. 

Veți �  contactați de reprezentantul operatorului SC ACTIV SA-
LUBRITATE pentru încheierea contractelor de prestări servicii de 
salubrizare .

 În speranța că toți locuitorii orașului Sebiș vor înțelege importanța 
acestui serviciu, vă mulțumim pentru colaborare și înțelegere.

De asemenea, vă informăm că tarifele de salubritate pentru per-
soanle � zice și juridice au fost stabilite la nivel zonal pe județul 
Arad, aceste tarife urmând a vi le prezenta reprezentanții compa-
niei de salubritate, sau le puteți vedea la Primărie, � ind a� șate la 
avizier.

Important: Tot la nivel zonal pe județul Arad s-au stabilit amenzile- 
reglemenate prin lege, precum și taxele speciale ce vor trebui plătite 
de către cei care nu vor încheia noile contracte de salubritate. 

Aceste taxe speciale obligatorii la nivel zonal din județul Arad au 
fost adoptate și la nivel de oraș prin Hotărârea Consiliului Local.

De asemenea, conform legii, amenzile pentru cei care nu încheie 
contracte de salubritate sunt  între 500-1000 lei.

Menționăm că serviciul de salubritate a fost licitat la nivel județean 
de către ADI Deșeuri, noi ca Primărie � ind nevoiți să ne conformăm 
acestei stări de fapt, lucru ce l-au făcut toate  Primăriile din Județul 
Arad.

 Primăria Orașului Sebiș Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor
Atragem atenția cetățenilor 

care dețin câini în gospodării că 
este ilegală lăsarea acestora pe 
străzile orașului, mai ales că au 
fost cazuri când astfel de câini 
lăsați liberi au ajuns și în preaj-
ma liceului sau a grădinițelor și 
puteau �  atacați copiii.

Oricine este prins că lasă liber 
pe stradă câinele din gospodă-
rie va �  aspru amendat.

Siguranța cetățenilor este îna-
inte de toate! Vă mulțumim 
pentru înțelegere.

Primăria 
Orașului Sebiș

Mărțișorul a poposit în Sebiș!
Mărțișorul 

 aducător de fericire 
Trezirea la viață a naturii, razele timide care 

ne mângâie tot mai des, adierea  ușoară a 
vântului care răspândește miros de primăva-
ră, sunt doar câteva surse ale inspirației noas-
tre ! Mărțișorul, gingașul obiect de podoabă 
legat de un șnur împletit dintr-un � r alb și 
unul roșu, a fost ținta imaginației noastre!

De aici a pornit ideea târgului mărțișorului 
de la Sebiș.

 Fiecare clasă, condusă de învățător sau 
diriginte, s-a implicat cu seriozitate în 
această activitate. Măiestria și talentul,  
dar și imaginația bogată având ca sursă  
legende ale mărțișorului, au dat naștere 
unor obiecte  demne de colecție, după 
cum se vede și din imaginile surprinse la 
această frumoasă activitate a școlii.

O legendă a mărțișorului spune că , odată, 
cu milioane de ani în urmă,  Soarele a cobo-
rât pe Pământ în chip de fată preafrumoasă. 
Dar un zmeu a furat-o și a închis-o în palatul 
lui. Atunci păsările au încetat să cânte, copiii 
au uitat de joacă și veselie, și lumea întreagă a 
căzut în mâhnire. Văzând ce se întâmplă fără 
Soare, un tânăr curajos a pornit spre palatul 
zmeului să elibereze preafrumoasa fată. A 
căutat palatul un an încheiat, iar când l-a gă-
sit, a chemat zmeul la luptă dreaptă. Tânărul 
a învins creatura și a eliberat fata. Aceasta s-a 
ridicat înapoi pe Cer și iarăși a luminat între-
gul pământ. A venit primăvara, oamenii și-
au recăpătat veselia, dar tânărul luptător ză-
cea în palatul zmeului după luptele grele pe 
care le avuse. Sângele cald i s-a scurs pe zăpa-
dă, până când l-a lăsat pe tânăr fără su� are. 
În locurile în care zăpada s-a topit, au răsărit 
ghiocei — vestitori ai primăverii. Se zice că 
de atunci lumea cinstește memoria tânărului 
curajos legând cu o ață două � ori: una albă, 
alta roșie. Culoarea roșie simbolizează dra-
gostea către frumos și amintește de curajul 

tânărului, iar cea albă este a ghiocelului, pri-
ma � oare a primăverii. 

   Și pentru că iubesc soarele, veselia, fl o-
rile, poveștile, dar și oamenii curajoși, ac-
tivitatea elevilor școlii dedicată „Sărbătorii 
Mărțișorului” a fost o activitate foarte fru-
moasă și apreciată de toți cei prezenți. Ima-
ginile vorbesc de la sine.
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Pentru o desfășurare corectă a execuţiei lucrări-
lor de construire/recepţie, întreţinere a bunurilor 
imobile proprietate privată, cât și pentru discipli-
na în construcţii, aducem în evidenţa cetăţeanu-
lui câteva aspect pentru a evita orice neplăceri în 
urma acţiunii execuţiei lucrărilor de construire/re-
cepţie, întreţinere asupra imobilului.

Pentru obţinerea autorizaţiei
 de construire se va proceda conform 

Legii 50/1991-actualizată.
Indiferent de natura construcţiei, pentru a exe-

cuta lucrările de construire trebuie să se contrac-

teze o persoană � zică sau juridică autorizată pen-
tru efectuarea lucrărilor; aceasta va �  asistată în 
timpul execuţiei lucrărilor de către un diriginte 
de șantier autorizat de I.S.C. (INSPECTORATUL DE 
STAT ÎN CONSTRUCŢII).

Recepţia lucrărilor de construire se va efectua în 
conformitate cu HG-273/1994, la care se aduce 
modi� cări conform HG-940/2006; HG-1303/2007; 
HG-444/2014; HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadrate în categoria “D” de 
importanţa, pentru recepţia lucrărilor se va numi 
o comisie de recepţie și se va desfașura în urma-

torul mod: 
1. se anunţă comunicarea încheierii lucrărilor
2. se calculează și se completează declaraţie 

pentru regularizarea valorii investiţiei
3. are loc stabilirea datei și orei pentru întâlnire a 

comisiei la locul investiţiei pentru recepţia lucrării 
(pâna la data și ora stabilită, investitorul/proprie-
tarul numește 1-3 specialiști în construcţii care fac 
parte din comisia de recepţie, alţii înafară de con-
structor, diriginte de șantier și reprezentantul ad-
ministraţiei publice locale.)

4. pâna la data și ora stabilită, investitorul/pro-
prietarul, pune la dispoziţia comisiei de recepţie 
următoarele documente: 

A)certi� cat de performanţă energetică; 
B)ridicare topogra� că(p.a.d.) cu construcţia � -

nalizată; 
C) nota proiectantului; 
D )nota dirigintelui de șantier
E) copie comunicare începere lucrări anunţată la 

administraţia publică locală și la I.S.C.
F) adeverinţa I.S.C. prin care se con� rmă plăţile 

efectuate către I.S.C. a cotelor prevăzute conform 
legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadrate în categoria “A, B, 
C” de importanţa, recepţia lucrărilor se va desfa-
șura în conformitate cu HG343/2017, comisia de 
recepţie este format din investitor, constructor și 
toţi specialiști implicaţi in execuţia lucrării, și se va 
efectua sub directa supraveghere a unui reprezen-
tant din partea I.S.C.

Primăria Orașului Sebiș

-Cum ați caracteriza actul admin-
strativ al orașului Sebiș?

-În toată activitatea mea am do-
rit să promovez o administrație 
corectă, deschisă, transparentă, o 
administrație prin care să continu-
ăm pe calea dezvoltării și moder-
nizării Sebișului și a localităților 
Prunișor, Donceni și Sălăjeni.

Ceea ce doresc să subliniez, este 
faptul că administrarea orașului se 
desfășoară în cele mai bune condiții. 

Acest lucru denotă că avem la Pri-
mărie o atmosferă constructivă, 
existând maturitatea politică ne-
cesară pentru a continua pe linia 
păstrării liniștii și bunului mers al 
orașului, ceea ce se răsfrânge pozitiv 
și asupra actului adminsitrativ.

 Putem vorbi de o evoluție bună 
Sebișului, concretizată prin lucrările 
de investiții întreprinse, o evoluție 
posibilă prin conlucrarea bună pe 
care o am cu Consiliul Local și apa-
ratul administrativ al Primăriei, dar 
și cu ceilalți factori decizionali ai di-
feritelor instituții publice. Doar așa 
putem să construim, doar așa putem 
să dezvoltăm orașul, prin seriozitate 
și colaborare.

Acest lucru a fost posibil până acum 
și sunt convins că va �  menținut 
și pe mai departe, printr-o conlu-
crare între toți factorii decizionali, 
conlucrare bazată pe corectitudine, 
transparență, seriozitate decizională 
și respect reciproc. 

Important de precizat este fap-
tul că avem la Sebiș o unitate în 
administrație, existând o bună cola-
borare cu consilierii locali, modul de 
lucru pe care l-am promovat mereu 
� ind acela că indiferent de opțiunile 
și reprezentările politice, trebuie să 
avem o atmosferă bună de lucru, 

propice dezvoltării și discuțiilor de 
substanță, constructive și necesare 
pentru a găsi cele mai bune soluții 
în vederea modernizării orașului și 
asigurării unei administrații e� cien-
te, cu rezultate concrete în lucrări de 
modernizare.

 De când ocup poziția de primar 
interimar am urmărit doar binele 
orașului Sebiș și doresc să precizez 
că am deschiderea necesară unei 
bune colaborări cu toți factorii de-
cizionali ai administrației locale, cu 
Consiliul Local, mergând pe princi-
piul că este nevoie  de înțelepciune, 
pentru ca, indiferent de poziția a 
unuia sau altuia, să se ajungă me-
reu la consensul necesar asigurăii 
stabilității adminsitrative, ca unic 
mijloc de progres pentru oraș.

Gândind astfel, corect, putem mer-
ge în direcția cea bună, cu rezultate 
vizibile prin prisma proiectelor de 
investiții utile dezvoltării Sebișului 
și a localităților a� ate în aria noastră 
administrativă.

- O prognoză pentru anul acesta?
- Planuri sunt multe, putând să vă 

dau câteva exemple din ceea ce ne 
propunem ca administrație pentru 
acest an:

- repararea străzilor din oraș, � -
indcă după iarna care a trecut ne-
am trezit cu multe gropi în carosa-
bil

-continuarea amenajării de trotu-
are pavate

- vom � naliza lucrările la podul 
de peste Valea Dezna, pod la care se 
lucrează de ani buni

- vom amplasa semne rutiere pen-
tru a avea un tra� c reglementat co-
respunzător în oraș

-vom continua lucrările de ame-
najare peisagistică a orașului

-vom amplasa și moderniza noi 
stații de autobus

-continuăm lucrările de 
construcție la noua aripă a spitalu-
lui orășenesc

- de asemenea, vom continua 
lucrările de construcție a noii 
grădinițe din Sebiș, precum și 
construcția atelierelor școlă de la 
Liceu

-totodată, vom susține activitățile 
sportive din oraș, precum și 
acțiunile școlii, respectiv ale liceu-
lui

-nu în ultimul rând, vom avea și 
anul acesta un program cultural 
diversi� cat, din care nu va lipsi, 
bineînțeles, „Festivalul de Muzică 
Sebiș”

Cele prezentate aneterior sunt câ-
teva din planurile administrative 
pentru acest an, urmând a vă detalia 
programul nostru de investiții după 
aprobarea bugetului.

Scopul nostru, ca administrație lo-
cală, rămâne același și pentru acest 
an 2019: să continuăm pe acest drum 
al modernizării Sebișului și sunt 
convins că vom putea implementa și 
anul acesta o serie de proiecte bene-
� ce, cuprinse deja în strategia locală 
pentru anul 2019, bugetul urmând 
a �  structurat de așa manieră încât 
să realizăm noi lucrări importante 
pentru binele comunității noastre 
locale sebișene.

Toate acestea le vom face cu res-
pectarea cerințelor concetățenilor 
noștri, cărora le și transmit pe aceas-
tă cale cele mai sincere gânduri ale 
mele, asigurându-i că voi adminis-
tra orașul plecând zi de zi de la pre-
misa că doar împreună putem să de 
dezvoltăm ca și comunitate.

-Mesajul dumneavoastră către 
sebișeni?

-Sebișul, ca și unitate administrativ 
teritorială se constitue ca o comuni-
tate, frumoasă, în care prin munca 
nostră trebuie să încercăm să clădim 
un viitor mai bun pentru generațiile 
viitoare. 

Gândind astfel, nu putem decât să 
mergem înainte! După acest mod 
de a privi lucrurile mă ghidez în 

activitatea mea și împreună cu con-
silierii locali și colegii din aparatul 
administrativ, sunt deschis orică-
rei inițiative sau propuneri utile, în 
toată activitatea mea dorindu-mi 
un singur lucru: să las ceva frumos 
în urma muncii mele, să văd cum 
Sebișul prosperă, prin îmbunătățirea 
condițiilor de urbanism.

De asemenea, subliniez că nicio-
dată politica nu a fost confundată 
cu administrația și prin tot ceea ce 
întreprind caut să mențin un climat 
de liniște și pace în Sebiș, ceea ce do-
resc și pe mai departe.

Și în acest an 2019  voi continua ad-
ministrarea orașului sub forma exer-
citării unei administrații deschise ne-
voilor și cerințelor comunității locale 
sebișene, bazată pe realitățile econo-
mice prezente și pe respectarea cadru-
lui legislativ actual.

Consider că o administraţie sau un 
primar trebuie ca mereu să se preo-
cupe de a găsi soluții legale pentru 
binele și prosperitatea comunității 
locale, pentru inițierea și implemen-
tarea a cât mai multor proiecte de 
dezvoltare pentru comunitatea pe 
care o administrează, totul însă cu 
respectarea legilor în vigoare.

Toată lumea trebuie să � e conștientă 
că primarul poate ajuta și se poate 
implica doar în limita dispozițiilor 
legale și în limita atribuțiilor ce-i re-
vin.

De asemenea, doresc să fac preciza-
rea că ușa de la Primărie este deschisă 
oricui dorește și chiar rog sebișenii,  
atunci când au nelămuriri să vină la 
Primărie, să mă întrebe despre ceea 
ce doresc să a� e. 

Nu există nimic de ascuns, cu toții 
ne dorim cât mai multe realizări pen-
tru oraș.

Vă doresc tuturor multă sănătate și 
înțelepciune, pentru a trăi în bună 
înțelegere uni cu alții, ca o comuni-
tate locală demnă și europeană.

Doresc cât mai multe proiecte pentru Sebiș
De vorbă cu primarul Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Despre reglementările legale privind 
construcțiile- autorizații și recepții lucrări
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Informații Utile: despre actele necesare 
obținerii subvențiilor de la Apia

Perioada de depunere a cererilor de plată
 începe de la1 martie 

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice 
– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport
-Copie de pe certi� catul de înregistrare la o� ciul registrului comerţului
-Copie de pe certi� catul de înregistrare � scală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de 

identi� care, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoa-
nelor � zice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată

– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României
– Documentele care fac dovada utilizării terenului
– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente
– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.
Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modi� cărilor aduse acesteia, trebuie să prezen-

taţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin 
zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să � e încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată și trebuie să � e valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului 
de cerere.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt cele privind:
–Exploataţia în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru 

și este însoţită de o copie conform cu originalul a � lelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol, con-
form modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

-Terenul agricol a� at la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale 
altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar � : con-
tractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, 
contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, 
denumită în continuare ADS, după caz.

APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele 
care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane � zice, care se înregistrează la O� ciul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau 

ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, 
după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial 
cererea unică de plată ca persoană � zică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individua-
le/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane � zice depun formularul de transfer al 
exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.

– Persoanele � zice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane � zice autorizate, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile veri� cabile pentru dovedirea 
condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modi� cările și completările ulterioare.

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de 
în� inţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plaţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile veri� cabile din care să reiasă 
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor � nanciare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au bene� ciat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000 
euro și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de în� inţare/act constitutiv/statut regulament de 
organizare și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor a� ate în subordinea universităţilor nu reiese activi-
tatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor � nanțate integral sau parțial din venituri 

proprii. Dovezile veri� cabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele � zice / juridice 
se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de 
împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele � zice și delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) și copiile CI/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocuieș-
te titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).

– documentele speci� ce schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 
unică de plată.

– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil 
la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii depajistipermanente.

Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA  sunt :
– Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform mode-

lului prezentat în acest articol
– Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între 

fermier și unităţile administrativ teritoriale, după caz;
– Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fer-

mier si ADS, după caz; 

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au înțeles că pla-
ta taxelor și impozitelor locale reprezintă o obligativitate stabi-
lită prin legislație națională. Știm că este di� cil pentru multă 
lume să reușească a-și plăti la zi obligațiile � scale locale, dar 
dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează 
dobânzi și penalități de întârziere, toate acestea ne� ind stabi-
lite de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem 
obligați să punem în practică prevederile legislative naționale.
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Ordonanţa nr. 28/2008 
privind registrul agricol

Text publicat în M.Of. al Ro-
mâniei. Art. 11. - Modi� cări
(1) Perioadele la care persoa-

nele � zice și juridice au obliga-
ţia să declare datele pentru în-
scrierea în registrul agricol sunt 
următoarele:

b) 1-15 mai, pentru datele pri-
vind modul de folosinţă a tere-
nului, suprafeţele cultivate, nu-
mărul pomilor în anul agricol 
respectiv;Modifi cări (2)

c) persoanele fi zice și juridice 
au obligaţia să declare date pen-
tru a �  înscrise în registrul agri-
col și în afara acestor intervale 

de timp, în cazul în care au in-
tervenit modi� cări în patrimo-
niul agricol, în termen de 30 de 
zile de la apariţia modi� cării.
Modifi cări (1)

(2) în cazul în care persoane-
le � zice sau cele juridice nu fac 
declaraţiile la termenele prevă-
zute la alin. (1), se consideră că 
nu au intervenit niciun fel de 
modi� cări, fapt pentru care în 
registrul agricol se reportează 
din o� ciu datele din anul prece-
dent, cu menţiunea corespun-
zătoare la rubrica „semnătura 
declarantului”.

Registru
Agricol si Mediu

Atragem din nou atenția!

- Cerere tip
-Act de identitate ambii părinți
-Certi� cat de naștere copil
- Certi� catele de naștere ale ce-

lorlalţi copii (copie) - după caz; 
Certi� cat de căsătorie -copie;

- Ancheta socială efectuată de 
către Autoritatea Tutelară (în ca-
zul în care părinţii nu sunt căsă-
toriţi); cererea în vederea efectu-
ării anchetei sociale se depune 
anterior dosarului la registratură

- Adeverinţă eliberată de autori-
tăţile competente sau de către an-
gajator, după caz, din care să re-
zulte că a realizat timp de 24 luni 
venituri profesionale supuse im-
pozitului pe venit (ANEXA 2);

- Xerocopie după ultimul con-
cediu medical - sarcină și lehuzie;

- Xerocopie după cererea înre-
gistrată și depusă de bene� ciar 
la angajator (aprobată, semnată, 
ștampilată de conducerea insti-
tuţiei și speci� cată data de la care 
se solicită indemnizaţia de creș-
tere copil, precum și perioada so-
licitării - până la 2 ani ,2-3-7 ani 
pentru copilul încadrat în grad 
de handicap);

- Adeverinţă privind stagiul de 
cotizare, eliberată de Casa Jude-
ţeană de Pensii, pentru ambii pă-

rinţi dacă îndeplinesc condiţii-
le de acordare (solicitarea se face 
pentru 24 de luni anterior naște-
rii copilului, după data de 25 a lu-
nii următoare nașterii copilului);

- Adeverinţă eliberată de Ad-
ministraţia Financiară pe ulti-
mele 24 luni anterior nașterii co-
pilului (pentru părintele care nu 
realizează venituri salariale sau 
pentru persoana care realizează 
venituri din alte activităţi prevă-
zute de lege pentru copilul năs-
cut de la 01.03.2012;

-Extras bancar cu ștampila băn-
cii pentru opțiunea de virare aju-
tor în cont bancar

- Xerocopie după certi� catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al copilului pentru care se so-
licită

- Xerocopie după certi� catul de 
încadrare într-un grad de handi-
cap al solicitantului;

- Xerocopie după hotărârea 
de încredinţare a minorului că-
tre persoana solicitantă, hotărâ-
re judecătorească de încredinţa-
re în vederea adopţiei, hotărâre 
judecătorească de încuviinţare a 
adopţiei, hotărâre de Instituire a 
măsurii de plasament, etc;
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Actele necesare întocmirii 
dosarului pentru obținerea 

indemnizației de creștere a copilului
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Început de primăvară pozitiv pentru administrația locală

Așa cum, în � ecare primăvară, orice gospo-
dar îşi face ordine în propria gospodărie, aşa şi 
noi, administraţia publică locală, încercăm să 
gospodărim cât mai bine perimetrul orașului. Ast-
fel, s-au luat măsuri pentru curăţenia centrului civic, 
a zonelor limitrofe drumurilor, precum și a spațiilor 
verzi ce aparțin domeniului public. 

Ca și administrație locală, depunem toate 
diligențele necesare pentru a întreține perimetrul 
Sebișului, intervenind pentru menținerea unui as-
pect cât mai plăcut domeniului public, � ind între-
prinse în acest scop o serie de acțiuni speci� ce.

Cum ne a� ăm în sezonul curățeniei de primăvară, 
este necesar ca și � ecare cetățean să se preocupe de 
curățenia de primăvară, ținându-se cont de anumite 
uzanțe speci� ce, prin care să încercăm împreună să 
menținem un oraș curat .

De aceea, � ecare cetăţean trebuie să înţeleagă şi să 
respecte anumite reguli de conviețuire:

- să-şi facă curat în faţa locuinţei;
- să nu depoziteze utilaje agricole, materiale de 

construcţii sau orice alte materiale în fata locuinţei;
- să cureţe şanţurile pentru a asigura scurgerea apelor 

de ploaie;
- să nu arunce resturi nefolositoare în gospodărie 

pe câmp, la marginea drumurilor sau la marginea 

orașului
-să asigure văruitul pomilor din fața propriei gos-

podării etc.
Doar împreună, prin colaborarea dintre admi-

nistrația publică locală și cetățeni, putem întreține 
curățenia în Sebiș.

Din păcate, mai avem printre noi indivizi irespon-
sabili, fără cei 7 ani de educație de acasă, care aruncă 
anapoda gunoaie pe la marginea orașului, ceea ce este 
un lucru rușinos! 

Vă rugăm să nu mai aruncați gunoaie, nu de frica 
amenzilor usturătoare, ci din respect pentru oameni 
și pentru mediul înconjurător. Facem apel la bun simț 
și la spirit civic! 
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În lunile început ale acestui an 2019 s-a lucratde 
zor la o serie de activități de curățenie, speci� ce se-
zonului primăverii: amenajarea spațiilor verzi, toa-
letarea pomilor, îngrijirea centrului civic și a parcu-
rilor orașului.

Curățenia de primăvară, 
 în desfășurare

Continuă amenajarea 
de alei pavate

Imediat ce vremea de afară a permis s-a trecut 
la amenajarea de noi alei pavate în oraș, făcând 
referire aici la aleea centrală din parcul Tinere-
tului.

Se lucrează 
la extinderea spitalului
În linie dreaptă au mers și lucrările de 

construcție a noului corp de clădire a spitalului 
orășenesc, investiție importantă pentru oferirea 
unor noi facilitățim medicale sebișenilor.

Semne de circulație
luminoase

Pentru îmbunătățirea condițiilor de tra� c din 
oraș, precum și pentru siguranța cetățenilor, 
s-au achiziționat și montat semne de circulație 
luminoase pentru tercerile de pietoni, aceste 
semne � ind încărcate pe bază de fotocelule, ast-
fel încât semnalul lor să intermitent luminat pe 
timp de noapte.

Au continuat investițiile 
la Casa de Cultură

Lucrările de amenajare a interiuorului Casei 
de Cultură au continuat prin amenajarea sce-
nei cetrale sub forma achiziționării, pregătirii și 
amplkasării coperitinelor suplimentare necesa-
re spectacolelor.

De asemenea, au continuat și lucrările de pa-
vare cu gresi a podelelor betonate din zona ves-
tiarelor pentru artiști.

„Național Sebiș” începe returul printr-un egal cu „Șoimii Lipova”
Vineri 1 martie a fost zi de fotbal la Sebiș. A 

început returul, un retur ce se anunță încă de pe 
acum extrem de disputat, � ind o luptă acerbă 
pentru podium.

Echipa nosatră „Național Sebiș” a deschis acest 
retur în compania echipei din Lipova, care a ve-
nit la noi în speranța că ne încurcă, reușind să 
obțină un egal, scorul fi nal fi ind 3-3.

Nu stăm acum să facem bilanțul partidei, căci  
adevărații suporteri au fost la meci, dorim însă 
să subliniem că avem la Sebiș o echipă nou în-
chegată, care are nevoie de timp pentru sudarea 
relațiilor de joc, deci trebuie să avemn răbdare 
cu jucătorii noștri alb-albaștri.

Urăm mult succes echipei noastre și așteptăm 
să vedem cât mai multe victorii în acest retur.




