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10 NOIEMBRIE-TURUL I, 
24 NOIEMBRIE- TURUL II

Votul înseamnă 
responsabilitate, democrație, libertate

Stimați sebișeni,
Democrația înseamnă libertatea 

� ecăruia de a vota, alege, structuri-
le de conducere ale țării, județului, 
orașului, comunei după propria do-
rință și înțelepciune. Este dreptul � -
ecăruia să hotărască pentru viitorul 
său, al familiei sale, al copiilor sau 
nepoților săi.

Nu avem voie  să uităm că au murit 
oameni pentru ca noi să putem ale-
ge azi în mod liber. Au făcut sacri-
� ciul suprem pentru ca noi să trăim 
în democrație iar unul dintre dreptu-
rile fundamentale ale democrației îl 
constituie LIBERTATEA. Libertatea 
de gândire, libertatea de exprimare, 
libertatea de a alege!

Sunt state în lume unde cetățenii 
ar dori să voteze, să poată alege liber 
conducătorii țării, dar nu pot face 
acest lucru. Sunt asupriți de regi-
muri totalitare ajunse la putere prin 
mârșăvii, minciună și impostură, care 
cu discursuri pompoase și populiste 
au pro� tat de naivitatea oamenilor, 
au preluat puterea, iar apoi au omorât 
democrația. Prin minciună, corupție 
și frică au creat dictatura.

Nu dorim ca asemenea lucruri să se 
întâmple la noi. Vrem să existe sepa-
rarea puterilor în stat, vrem să vedem 
că putem trăi liber în țara noastră, 
vrem să vedem oameni competenți în 
funcții, care gândesc corect, au cei 7 
ani de acasă, au pregătirea necesară și 
înainte de toate nu ne vând iluzii, ci 
dimpotrivă, spun lucrurilor pe nume 
și sunt ancorați în realitatea de zi cu 

zi. Vrem să rămână copiii noștri aca-
să!

Sunt convins că aceasta este Ro-
mânia pe care ne-o dorim cu toții. O 
țară în care valorile autentice să � e 
respectate, o țară în care � ecare să-și 
găsească locul, nu prin minciună și 
vânzarea de himere naivilor, ci prin 
competență și responsabilitatea lu-
crului bine făcut.

Avem noroc că suntem membrii ai 
Uniunii Europene și NATO, două or-
ganisme care prin ele însele înseamnă 
democrație și libertate. Libertatea de a 
munci, de a gândi, de a alege. O liberta-
te de care ne bucurăm astăzi prin ceea 
ce suntem ca țară, ca națiune. Suntem 
europeni!

Cea mai mare greșeală este să nu 
participați la alegerile conducerii țării, 
indiferent despre ce scrutinuri vor-
bim. Este o greșeală pentru că nu vă 
exprimați opinia, pentru că lăsați pe 
alții să pro� te de acest lucru. 

Nu uitați: puteți clădi viitorul vos-
tru, al copiilor, al nepoților prin ale-
gerile pe care le faceți!

Conștientizați așadar importanța 
votului! Alegeți cu inima, cu min-
tea, cu speranța de mai bine! Alegeți, 
exprimați-vă votul, este dreptul � ecă-
ruia de a avea propria opinie și părere, 
dar arătați că vă pasă de viitorul Ro-
mâniei, viitorul familiilor voastre! 

Acestea  sunt cuvintele pe care am do-
rit să vi le transmit, în primul rând ca 
român. Democrația înseamnă libertate 
de opinie, înseamnă vot și alegeri libere 
în viață. 

Exprimați-vă  liber   acest  impor-
tant drept al democrației, � ecare 
după ceea ce simte și ceea ce dorește. 
Participați activ la alegeri, arătați că 
vă pasă de viitorul familiilor voastre, 
de România. Un viitor care depinde 
de alegerile pe care le facem zi de zi!

Primar Interimar Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Un eveniment deosebit al toamnei 
organizat în Sebiș a fost reprezentat 
de Balul Pensionarilor, care a avut 
loc cu ocazia Zilei Internaționale a 
Persoanelor Vârstnice.
Balul s-a desfășurat la hotel, în 

centru, unde sala a devenit neîncă-
pătoare pentru toți cei care au parti-
cipat la această frumoasă manifes-
tare dedicată persoanelor vârstei a 
treia din oraș, persoane care au ară-
tat încă odată că reprezintă o comu-

nitate unită, frumoasă, care știe să 
se bucure de fi ecare moment plăcut 
al vieții.

Balul Pensionarilor, 
o tradiție pentru Sebiș!

>>> pag. 2

Pompierii din Sebiș 
la ceas aniversar

Anul acesta au fost sărbătoriți 25 
de ani de la înfi ințarea pompierilor 
din Sebiș și Gurahonț.
Acum un sfert de secol o mână 

de oameni ambițioși și cu vizi-
une, ofi țeri și reprezentanți ai 
administrației locale din cele două 
localității, au reușit să pună bazele 
a ceea ce este astăzi Detașamentul 
de Pompieri Sebiș.

La început a fost Compania de 
Pompieri Gurahonț și Pichetul 
Sebiș. La nici un an de la înfi ințare 
și-au dovedit efi cienta intervenind 
la inundațiile care au lovit localita-
tea Gurahonț, în 1995. Un an mai 
târziu, în urma modifi cărilor, subu-
nitatea a primit denumirea de Com-
pania Sebiș și Garda de Intervenție 
Gurahonț. >>> pag. 7
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Situată în miez de toamnă , Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice , este o zi 
specială pentru noi toţi, locuitori ai oraşului Se-
biş, tineri şi vârstnici deopotrivă. 
Devenită deja o frumoasă tradiţie,sărbătorirea 

acestei zile la Sebiș se afl ă sub semnul atenţi-
ei, respectului şi recunoştinţei de care se bucură 
pensionarii din Sebiş.
A fost o seară a veseliei și bunei dipoziții, o sea-

ră în care reprezentanții vârstei a III-a din orașul 
nostru s-au simțit bine, bucurându-se de acest 
moment dedicat lor. S-a dansat, s-a socializat, 
întreaga atmosferă a fost dominată de sentimen-
tul prieteniei și al bucuriei, doamna Vecaș Rodi-
ca dovedindu-se și de această dată o desăvârșită 
organizatoare.
În fi nalul acestei succinte prezentări nu ne ră-

mâne decât să vă lăsăm în compania câtorva 
imagini de la eveniment, pentru a intra în at-
mosfera serii, transmițându-le pe această cale 
reprezentanților persoanelor de vârsta a III-a din 
Sebiș un căduros și sincer La Mulți Ani!

B a l u l  P e n s i o n a r i l o r,  o  t r a d i ț i e  p e n t r u  S e b i ș !
>>> pag.1
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Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă 
persoanelor singure și familiilor care nu-și permit 
să plătească cheltuiala cu căldura în timpul sezo-
nului 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 supor-
tată din bugetul de stat se acordă numai familiilor 
și persoanelor singure care nu bene� ciază de alte 
forme de sprijin pentru încălzirea locuinței, acor-
date în baza contractelor de muncă sau altor regle-
mentări speci� ce pentru diverse ramuri economi-
ce, precum și în baza legii. E important să amintim 
că sezonul rece reprezintă perioada 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 încăl-
zirea locuinţei:

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

-în cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie 
electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, 
limita maximă a venitului net mediu lunar pe per-
soană (persoana singură sau membrul de familie) 
trebuie să � e, în principiu, de cel mult 750 lei.

Cine depune cererea:
- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei 

este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui 

contract cu clauză de întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major și legal împuterni-

cit de proprietar/titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru persoane singure care 

nu au împlinit 18 ani.
Acte necesare 

- cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză 
taxe și impozite, viză fond funciar);Descarca cerere

- copie carte de identitate pentru toti membrii fa-
miliei;

- 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 Agri-

col;
- Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net re-

alizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv 
valoarea tichetelor de masă)

- Copon pensie în original sau copie (orice tip de 
pensie) din luna anterioară depunerii cererii

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

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

- Cupon indemnizaţie pentru creșterea 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/student si dacă aceștia bene� ciază 
sau nu de burse

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

- Copie după declaraţia de impunere privind ve-
niturile 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 ve-

nituri se va anexa declaraţie pe proprie răspundere 
însoţită de adeverinţă emisă de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice privind venituri impozabile

- copie contract de inchiriere CASA– daca este 
cazul;

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

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

- hotarare judecatoreasca sau a comisiei generale 
de asistenta sociala si protectia copilului sau hota-
rarea judecatoreasca privind masura plasamentului 
in regim de urgenta – daca este cazul;

- hotarare judecatoreasca de instituire a tutelei – 
daca este cazul;

- Adeverinta eliberata de Sociatatea Agricolă unde 
aveti terenul arendat 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea
 acordării ajutorului 

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei 

de domiciliu și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei 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 vechime mai mică de 10 ani cu ex-
cepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap 
sau destinate transportului acestora sau persoanelor 
dependente precum și pentru uzul persoanelor a� a-
te în zone greu accesibile

2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o ve-
chime mai mare de 10 ani

3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de 
orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, mi-
crobuze

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, combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, 

moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje 

de prelucrat lemnul 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 păsări a căror va-

loare 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 menţi-
onate conduce la excluderea acordării ajutorului 
social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alo-
caţiei pentru susţinerea familiei.

Ce obligaţie 
au bene� ciarii ajutoarelor 

- să anunţe la primăria de domiciliu orice modi� -
care intervenită în componenţa familiei sau venitu-
rilor de natură a conduce la modi� carea ajutorului 
acordat.

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

Primăria Orașului Sebiș

Termoconstruct, 
locul II pe județ 

în topul fi rmelor arădene!
Sebișul a avut și în acest 

an o societate comerci-
ală premiată în cadrul 
festivităților organizate 
de Camera de Comerț 
și Industrie Arad, denu-
mită „Topul Firmelor 
Arădene.”  Este vorba 
despre SC Termocon-
struct SA, manageriată 
de domnul dr. ec. Cla-
udiu Feieș și care, iată, 
reușește ca prin modul 
de administrare e� cien-
tă să se mențină în frun-
tea societăților arădene 
cu rezultate economice 
deosebite.

Sc Termoconstruct a 
fost desemnată pentru 
premiere în baza re-
zultatelor economice 
și � nanciare deosebite, 
obținute anul prece-
dent, rezultate pentru 
care au obținut locul II 
în topul � rmelor arăde-
ne! 

„ Pot spune că la ni-
velul orașului avem 
prețuri mai mici decât 
cele practicate de Com-
pania de Apă Arad, 
iar printr-un program 
managerial corect și 
sub raportul prețului 

practicat, servicii ofe-
rite și investiții imple-
mentate, compania 
noastră de utilități- SC 
Termoconstruct- a fost 
apreciată și în acest 
an, � ind recompensa-
tă cu acest premiu de 
excelnță în activitate. 

Mulțumesc colegi-
lor mei de la Temo-
construct, tuturor ce-
lor care lucrează aici 
și împreună cu care 
reușim să ne impli-
căm pentru organiza-
rea cât mai adecvată 
a activității societății, 
împreună formând, 
după cum am mai re-
petat și cu alte ocazii 
echipa Termoconstruct 
Sebiș.”-ne-a declarat ma-
nagerul companiei, dr. 
ec. Claudiu Feieș 

Despre  ajutorul de încalzirea locuinţei 

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

-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, pe mar-
ginea drumurilor, a localităților, 
pe cursurile de apă sau pe pășune;

-Nu lăsa animalele domestice și păsările de 
curte libere pe străzi.

Conform HCL cu modi� cările și comple-
tările ulterioare, constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă, următoarele fapte:

1.Neîndeplinirea obligației de a îngriji spațiul 
din fața casei, a pomilor, de a curăța șanțurile și 
de a desfunda podețele.

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

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

Primăria Sebiș

Îți iubești orașul? 
Fii un cetățean responsabil!

Atenție 
la curățarea hornurilor

Suntem în sezonul toamnei și � ecare cetățean 
trebuie să aibă în vedere curățarea hornurilor, care 
este o obligație și responsabilitate individuală.

Primăria Orașului Sebiș
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După cum ați putut constata 
și anul acesta s-a investit mult în 
modernizarea infrastructurii pie-
tonale, prin construirea de alei și 
trotuare pavate.

Acest program de amenaja-
re prin pavare de noi trotuare în 
oraș continuă, primarul interimar 

Radu Demetrescu precizându-
ne:„ Am continuat modernizarea 
trotuarelor din Sebiș cu tronsonul 
de pe strada Republicii, pe partea 
stângă în sensul de mers către Pe-
trom și se lucrează la pavare de 
trotuare pe Satu Nou. Astfel de 
investiții de modernizare a infras-
tructurii pietonale vor continua și 
în viitor”.

Avem un an 2019 bun pentru oraș , cu multe investiții publice

Încă de când am ocupat 
funcția de primar interimar 
al Sebișului mi-am propus 
să existe o transparență to-
tală a actului administrativ, 
astfel încât, tot ceea ce între-
prindem ca și administrație 
locală să poată �  cunos-
cut de către dumneavoastră, 
concetățenii mei din Sebiș, 
Prunișor, Donceni și Sălă-
jeni. Acesta este și motivul 
pentru care, prin interme-
diul publicației locale v-am 
informat mereu despre pro-
blemele noastre, opiniile, 
obiectivele, realizările, sau, 
după caz, piedicile pe care 
le-am întâmpinat în rezolva-
rea anumitor situații apărute 
în administrația publică. 

Obiectivul principal al 
administrației locale a fost  
și este punerea în practică 
a unei strategii de dezvolta-
re locală bazată pe o structu-
rare corectă a bugetului lo-
cal, precum și pe obținerea 
unor fonduri suplimenta-
re de investiții, prioritatea 
absolută � ind implementa-
rea de proiecte europene și 
naționale, ca și opțiune vi-
abilă pentru dezvoltarea și 
modernizarea orașului, sur-
sele bugetului local � ind 
folosite  atât pentru asigu-
rarea co� nanțărilor pro-
iectelor accesate, precum 
și pentru lucrările edilitar 
gospodărești din oraș. 

Am încercat să găsesc me-
reu consens în toate, să asi-
gur stabilitatea politică și ad-
ministrativă de care orașul 
nostru avea și are nevo-
ie, pentru a putea continua 
activitățile publice necesare 
bunului mers al Sebișului, de 
la susținerea activităților ad-
ministrative, culturale, spor-
tive, până la derularea unor 
investiții de modernizare a 
orașului.

Ca urmare a acestui mod 
de gândire administrativă, 

s-a reușit anul acesta derula-
rea unor investiții cu impact  
asupra evoluției Sebișului, 
putând vorbi de trotuare 
amenajate, clădiri adminis-
trative reabilitate, amena-
jarea de parcuri și noi lo-
curi de joacă pentru copii, 
investiții în școli și grădinițe,  
în infrastrutură, lucrări la 
spital etc. 

În paralele cu toate acestea 
anul 2019 ne-a adus și bu-
curia câștigării unor proiec-
te mari de investiții, proiecte 
cu � nanțare europeană sau 
guvernamentală.

Pot să vă spun că nu s-a 
ratat nici o ocazie pentru 
obținerea de � nanțări prin 
proiecte depuse în vederea 
realizării de investiții opor-
tune și de real interes pentru 
Sebiș și comunitatea noastră 
locală.

Pentru noi, ca și oraș, 
este important să avem la 
dispoziție cât mai multe re-
surse � nanciare pentru a 
putea implementa noi pro-
iecte de dezvoltare, dezi-
derat ce trebuie urmărit în 
continuoare.

Pe parcursul acestui an s-a 
demonstrat că se pot rea-
liza obiective importante 
atunci când există implica-
re, o bună strategie de dez-
voltare și liniște în cadrul 
comunității.

Trebuie ca atare să subliniez 
faptul că nici un om nu poa-
te face totul de unul singur! 
Toate proiectele, investițiile, 
lucrările, pașii administrativi, 
au implicat o muncă în echi-
pă, din care face parte atât 
aparatul administrativ al Pri-
măriei cât și Consiliul Local 
Sebiș.

Așa trebuie privite lucru-
rile dacă vrem să facem 
lucruri bune pentru oraș: 
în consens pentru binele 
Sebișului, lăsând deoparte 
preocupările politice.

 Închei prin a preciza că la 
nivel administrativ tot ceea 
ce facem este transparent, 
pentru a continua imple-
mentarea unor investiții ne-
cesare și utile pentru Sebiș, 
de așa manieră încât avem 
viitor pentru oraș și comu-
nitatea locală sebișeană.

Primar Interimar 
Radu Demetrescu

Primar Interimar
 Radu Demetrescu

Noul pod 
a fost deschis circulației
Anul acesta s-a lucrat intens  și la podul din zona 
ANL-urilor, lucrare începută acum câțiva ani și 
care a fost � nalizată luna trecută.
A fost turnat covorul asfaltic, s-au realizat ultime-
le � nisaje și acum se poate circula pe noul pod, o 
investiție derulată pentru a facilita tranzitul în zona 
respectivă din Sebiș.

Trotuare pavate

S-a fi nalizat reabilitarea
căminului cultural din Prăjești

Vara aceasta au început lucră-
rile de renovare a clădirii cămi-
nului cultural din Prăjești, clă-
dire ce era într-o avansată stare 
de degradare.
În cadrul acestor lucrări a fost 
renovat exteriorul clădirii, in-
teriorul, sala centrală, holul, 
grupurile sanitare, alee pavată 
etc.
O investiție publică prin care 
încă o clădire patrimoniu a 

orașului a fost renovată com-
plet!

Proiecte câștigate pentru orașul Sebiș
3.000.OOO EURO - fonduri naționale

pentru modernizare liceu
6.000.OOO EURO -fonduri naționale
pentru modernizare stație epurare
2.000.OOO EURO -fonduri europene

pentru modernizare- extindere ambulatoriu
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Avem un an 2019 bun pentru oraș , cu multe investiții publice
La spitalul orășenesc s-a lucrat lună de lună
Și lucrările de construire- amenajare 
a noului corp de clădire de la spitalul 
orășenesc au progresat mult în acest an.
Construcția este ridicată cu primul ni-
vel și se lucrează în continuatre con-

form gra� cului de lucrări.
Este o investiție publică importantă pen-
tru asigurarea unor noi facilități medi-
cale cetățenilor orașului, o investiție de 
viitor.

Investiții la liceul din Sebiș
a fost refăcut sistemul de încălzire

Pe linia îmbunătățirii con-
dițiilor de învățământ din oraș, 
la liceul din Sebiș a fost schimbat 
sistemul de încălzire, ceea ce a 
presupus inclusiv calorifere noi, 
precum și țevi și racorduri înlo-
cuite etc.
Liceul intră în iarnă pregătit pen-
tru a asigura încălzirea clădirii.

Lucrări de reabilitare a clădirilor 
școlilor din Prăjești și Donceni

De lucrări de renovare au bene� ciat și clădi-
rile școlilor din Prăjești și Donceni. Astfel, la 
Prăjești s-a lucrat la renovarea interioară, in-
clusiv a grupurilor sanitare, în tim ce la Don-
ceni s-a renovat clădirea pe exterior, după 
cum se vede și din imaginile alăturate.

Parcare și trotuare amenajate
 la Biserica Ortodoxă din Donceni

La Biserica Ortodoxă din 
Donceni s-a lucrat la amena-
jarea trotuarelor și a parcării 
pavate. Din nou investiții pen-
tru amenajarea infrastructurii 
orașului, investiții mai mult 
decât necesare, făcute pen-
tru asigurarea unor condiții 
optime pentru comunitatea 
creștină ortodoxă de la acest 
lăcaș de cult din Donceni.

Alee centrală pavată la Liceu
O altă investiție publică demarată anul 
acesta este cea de amenajare prin pa-
vare a aleii centrale de la liceu, care 
face legătura cu sala de sport din cur-
te. Aleea a fost pavată după modelul 
pavajelor amenajate în oraș.
Este o investiție cerută de conducerea 
liceului, care, iată, acum se pune în 
practică, prin această investiție asigu-
rându-se tranzitarea curții interioare 
către sala de sport.

S-a amenajat parcarea 
de la cimitir

Au avut loc lucrări 
de reparații străzi

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 amenaja-

re a interiorului Casei 
de Cultură au continu-
at prin amenajarea sce-
nei cetrale sub forma 
achiziționării, pregăti-
rii și amplasării cope-
ritinelor suplimentare 
necesare spectacolelor.

De asemenea, au con-
tinuat și lucrările de 

pavare cu gresi a po-
delelor betonate din 
zona vestiarelor pentru 
artiști.

Alei pavate
în parc

A fost amenajată aleea 
centrală din parcul Ti-
neretului.
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8 noiembrie, 
Ziua Sfi nților Arhangheli 

Mihail și Gavril
Cu ocazia zilei S� nților 

Arhangheli Mihail și Gavril urăm 
tuturor cetățenilor care serbează 
în 8 noiembrie  ziua de nume un 

călduros și din inimă 
La Mulți Ani!

Să aibă o zi plină de bucurie 
și să sărbătorească 
în pace și liniște

 alături de prieteni și familie.
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii trebuie să ia în con-
siderare câteva activități de sezon:

- curățenia șanțurilor – decolma-
tarea, trebuie să � e privită cu seri-
ozitate de către � ecare locuitor al 
orașului, pentru prevenirea posibile-
lor inundații. 

- de asemenea, rugăm cetățenii să 
facă curățenie în fața caselor și să adu-
ne frunzele căzute

- atenție la veri� carea sobelor și a 

hornurilor, acțiune ce trebuie făcută de 
� ecare proprietar de casă (imobil) din 
oraș, pentru că ne apropiem de sezonul 
rece și trebuie avut grijă pentru pre-
venirea incendiilor ce pot apărea din 
neglijența veri� cării sistemelor de încăl-
zire pe care le folosește � ecare cetățean

Primăria Orașului Sebiș

Persoanele  care au dobândit recent domiciliu pe raza orașului, 
cât și cele care locuiesc fară forme legale și au în întreținere copii minori, 

persoane vârstnice sau persoane cu handicap, trebuie să se prezinte 
la Primarie, pentru luarea acestora din urmă în evidența 

biroului de autoritate tutelară și asistență socială. 
Primăria Sebiș

Serviciul Public  de Asistență Socială
 informează:

Atenție la 
procupările 
de toamnă!

După cum bine se știe, odată cu ve-
nirea toamnei se strâng resturile vege-
tale în gospodării și frunzele de nuc pe 
domeniul public. Obiceiul încetățenit 
este ca frunzele de nuc și alte resturi 
vegetale adunate la stradă să � e aprin-
se și lăsate să fumege înecând în fum 
tot orașul. 

Tot un obicei al acestei perioade este 
și apariția focurilor pe miriști.

Toate aceste activități trebuie privite 
cu seriozitate și responsabitate, există 
o legislație clară în acest domeniu, care 
prevede realizarea unor focuri doar în 

anumite condiții, după anumite apro-
bări prealabile și în cadrul unei supra-
vegheri autorizate.

Facem un apel la bun simt și respon-
sabilitate din partea celor ce întreprind 
astfel de activități, care dacă nu sunt 
organizate conform normativelor le-
gale în vigoare duc la aplicarea unor 
sancțiuni.

Primăria Orașului Sebiș

Sezonul 
fochiștilor 
de ocazie

prevede realizarea unor focuri doar în Primăria Orașului Sebiș

Atragem atenția obligativității ce-
tățenilor de a prezenta documentele 
necesare completării Registrului Agri-
col, cu documente/date cu privire la 
membrii gospodăriei, a terenurilor 
a� ate în proprietate, în folosință și 
modul de utilizare, respectiv suprafața 
cultivată- în conformitate cu prevede-
rile art. 5 din Ordonanța Guvernului 
nr. 28/20008.

 Art. 7
(1) Înscrierea în registrul agricol a 

datelor privind componența gospodă-
riei/exploatației agricole fără persona-
litate juridică se face pe baza declarației 
date de capul gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei, care dispune de capacita-
te deplina de exercițiu….

(2) Înscrierea în registrul agricol 
a datelor privind clădirile și terenu-
rile, a titularului dreptului de pro-
prietate asupra acestora, precum și 
a schimbării categoriei de folosință 

se poate face pe bază de documente 
anexate la declarația făcută sub sem-
nătura capului gospodăriei sau, în lip-
sa acestuia, a unui membru major al 
gospodăriei, sub sancțiunea nulității.
În cazul în care nu există documente, 
înregistrareaa în registrul  agricol a 
datelor privind clădirile și terenurile, 
a titularului dreptului de proprietate 
asupra acestora, precum și schimbări-
ii categoriei de folosință se poate face 
pe baza declarației date sub semnă-
tura capului gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei, sub sancțiunea nulității. 
Aceste declarații pot �  date, potrivit  
opțiunii persoanei � zice obligate să 
declare în registrul agricol, după cum 
urmează:

a) în fața secretarului localității;
b)În fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice și o� ciile 

consulare ale României.
Primăria Orașului Sebiș

În atenția cetățenilor
Compartimentul Agricol - Registrul Agricol

Acest simpozion intitulat sugestiv 
„ Evreii din Europa în tim-
pul celui de-al doilea război 
mondial: noi documante , 
mărturii și abordări” a fost 
organizat la Universitatea din 
Oradea cu sprijinul „Federației 
Comunităților Evreiești din 
România”, la evenimentul aca-
demic � ind prezent inclusiv 
președintele acestei federații, 
domnul dr. Aurel Vainer.
Dintre înaltele fețe academi-

ce care au luat cuvântul și au 
prezentat materiale științi� ce, 
cu implicare istorică, putem 
aminti pe prof. univ. dr Ca-
rol Iancu, profesor emerit la 
Universitatea din Montpelli-
er- Franța precum și o serie 
de alte cadre universitare em-
blematice, putând a� rma că 
simpozionul s-a bucurat de 
prezenșa unei companii aca-
demice europene selecte.
Din România au luat par-

te la dezbateri o mulțime de 
repere academice, cum ar �  
fostul ministru al Educației, 

prof. dr. Andrei Marga, prof. 
dr. Felicia Waldman, titulară 
la catedra de limbă ebraică la 
Universitatea din București 
și nu în ultimul rând domnul 
prof. univ. dr Ladislau Gyem-
aut.
În cadrul acesatei compa-

nii academice selecte, dom-
nul prof dr Radu Hord s-a 
prezentat un material dida-
catic de amploare pe care l-a 
susținut liber și cu prezentare 
power-point, acest material 
intitulându-se „Destinul unui 
evreu orădean: Simkovits Ig-
nacz Iosef ” care a locuit în 
Sebiș între anii 1980-1988, 
urmașă a sa � ind doamna Lia 
Venter.
Tot în cadrul simpozionului 

la care facem referire, dom-
nul profesor Hord a purtat 
discuții academice pe proble-
mele vieții evreiești postbelice 
legate direct de alia( migrația 
evreilor în Israel) domnului 
Simkovits.
Discuțiile purtate cu înaltele 

fețe academice au dus la tra-
gerea unor noi concluzii pri-
vitoare la subiectul abordat, 
domnul profesor dr. Hord 
primind de la domnul prof dr 
Carol Iancu cartea „Miturile 
fondatoare ale antisemitis-
mului”, la � nalul discuțiilor 
� ind invitat să participe la un 
simpozion similar organizat 
la Montpellier în Franța.

Prof. dr. asist. univ
 Radu Alexandru Hord,

participare academică 
la simpozionul 

„ Evreii din Europa în timpul celui 
de-al doilea război mondial: noi 

documante , mărturii și abordări
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Pompierii din Sebiș 
la ceas aniversar

Pentru a marca cei 25 de ani de la 
înfi ințarea pompierilor din Sebiș și 
Gurahonț, sâmbătă, 14 septembrie, 
în Sebiș a fost organizată o  paradă 
a unităților de pompieri și SMURD, 
serviciu ce funcționează în cadrul 
detașamentului de pompieir Sebiș. 
Locuitorii din Sebiș i-au putut ad-

mira pe salvatori defi lând și auto-
specialele cu care intervin la in-
cendii, inundații, accidente și alte 
situații de urgență.
Subunitățile au în prezent în dota-

re câte două autospeciale de stinge-
re cu apă și spumă și modul descar-
cerare, câte o autospecială SMURD 
de tip B2, motopompe remorcabile 
și transportabile, bărci, autocami-
oane de intervenție și autoscara de 
intervenție și salvare de la înălțimi.
A fost un moment de gală frumos, 

la care au participat ofi cialitățile lo-
cale, primarul interimar Radu De-
metrescu, consilieri locali, precum și 

ofi cialități din județ, amintind aici pe 
doamna prefect Horgea Florentina, 
deputatul Dorel Căprar, din  partea 
Consiliului Județean fi ind prezenți 
domnul vicepreședinte Răzvan Ca-
dar, precum și domnul Feieș Gheor-
ghe, consilierul președintelui, care a 
și primit o distincție în cadrul cere-
moniilor, deoarece dânsul, în calita-
te de primar, a fost cel care a înfi ințat 
detașamentul de pompieri Sebiș, 
acum mulți ani în urmă.
În cadrul festivităților au avut loc 

ridicări în grad, oferirea de diplo-
me de merit, plachete, totul într-o 
atmosferă solemnă, așa cum șade 
bine unui asemenea eveniment.
Am avut parte și de vreme fru-

moasă, după cum se vede din ima-
gini, Sebișul fi ind din nou gazdă 
pentru o manifestare de mare an-
vergură, trotul defășurându-se într-
o atmosferă cordială, de prietenie.

Înainte de toate trebuie să-i felici-
tăm pe cei care fac parte din echi-
pa pompierilor din Sebiș, care inter-
vin în situațiile de urgență ce apar pe 
raza administrativă a orașului, de la 
incendii, inundații, situații de cala-
mitate etc.

Aceștia se implică în rezolvarea 
unor situații nedorite ce pot apărea 
în oraș pe linie de intervenție, echi-
pa de pompieri și SMURD având un 
rol determinant în angrenajul admi-
nistrativ al comunității locale.

Avem la Sebiș o echipă de pompi-
eiri și angajați SMURD de toată la-
uda, care de fi ecare dată a făcut cin-
ste orașului.

„Am o mare stimă față de această 
echipă, față de toți cei care acum, sau 
de-alungul vremii au făcut parte din 
detașamentul de pompieri și SMURD 
Sebiș, deoarece acești concetățeni ai 
noștri s-au înrolat pentru a proteja și 
a ajuta la necaz comunitatea noastră 
locală, pentru a sări în ajutorul se-
menilor noștri a� ați în nevoi. 

Indiferent de vremea de afară, in-
diferent că a fost zi sau noapte, că a 
fost sâmbătă sau duminică, ori zile 
de sărbătoare, dacă a fost nevoie de 
ei, acești voluntari cu su� et mare 
au fost la datorie dacă situațiile din 
oraș ( incendii, inundații etc) au ce-
rut prezența și intervenția lor.

Dragi și stimați membri pompieri 
și SMURD, în numele meu și al tu-
turor cetățenilor orașului Sebiș, vă 
mulțumesc că sunteți aici și că v-am 
avut  mereu  aproape atunci când 

v-am solicitat să interveniți”-ne-a 
declarat primarul interimar Radu 
Demetrescu.
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Național Sebiș Un simbol al orașului
„Național Sebiș”, sau alb-albaștrii, 

cum îi spun suporterii, este echipa 
noastră de su� et, ne aduce la Sebiș 
frumusețea partidelor o� ciale din Liga 
a III-a, ne bucură privirea și inimile cu 
spectacolul pe care doar „sportul cu 
balonul rotund” îl poate oferi, atât prin 
emoțiile pe care la aduce suporterilor, 
cât și prin jocul de echipă pe care-l 
reprezintă, de multe ori, cu multe sur-
prize, mai plăcute sau nu, depinde de 
tabăra în care se regăsește � ecare.

Așa trebuie privit acest sport, așa tre-
buie privită echipa noastră, prin care 
Sebișul a fost promovat ca oraș an de 
an, astfel încât, putem spune fără drept 
de tăgadă, că „Național Sebiș” a deve-
nit un nume sinonim cu orașul nostru.

Sebișul rămâne orașul cu cea mai 
longevivă echipă din liga a III-a, 
menținându-ne la acest nivel de ani 
buni, lucru ce este rezultatul implicării  
administrației locale în sport, fapt 
apreciat de către suporterii ce vin pe 

stadion pentru a asista la partidele o� -
ciale disputate în acest tur de campio-
nat.

Vă prezentăm și noi câteva imagini 
de la meciurile acestui campionat, 
când arena orașului nostru a renăscut, 
cu steagul alb-albastru � uturând în 
rândul galeriei!

„Național Sebiș”
-un nume-o istorie-un oraș-

-o comunitate-
 Orașul Sebiș

O comunitate locală sănătoasă 
are nevoie de învățământ,

sport, cultură, sănătate!
Sebișul le are pe toate!

Casa de cultură din Sebiş a fost gazda unui eveniment de sufl et, destinat femei-
lor, cu scopul de a marca Ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân.

Prima zi a lunii octombrie este, la nivel mondial, dedicată 
luptei împotriva cancerului la sân, o boală care afectează din ce 
în ce mai multe femei, în întreaga lume. 

În acest sens, în cadrul unei ample acţiuni de conștientizare a 
importanţei prevenţiei în depistarea precoce a cancerului ma-
mar, un grup de inițiativă locală inimos și cu dragoste pentru 
Sebiș a organizat evenimentul „Alături de TINE să a� i că ești 
bine!”, cu scopul de a le reaminti femeilor că, printr-un control 
medical efectuat la timp, maladia poate �  descoperită și învin-
să.

În cadrul acestei întâlniri, o echipă de medici a susţinut o 
sesiune de informare despre modalităţile de realizare a pre-
venţiei, subliniind importanţa autopalpării și efectuarea con-
troalelor medicale periodice. Evenimentul s-a bucurat și de 
participarea unui psiholog, care le-a vorbit femeilor despre 
consecinţele, în plan pshihologic, apariţiei acestei boli. Seara 
a fost încununată de emoţii: s-au spus două povești de viaţă 
uluitoate ale unor învingătoare din lupta cu cancerul, în în-
cercarea de a motiva, susţine, încuraja și a sădi speranţă în 
su� etul femeilor.

Campanii de investigaţii medicale gratuite pentru cancer.
În cadrul Centrului de Screening Mamar de la Arad, femeile 

pot bene� cia de investigaţii medicale gratuite pentru prevenirea 
și depistarea precoce a cancerului la sân. Screeningul mamar se 
face pe baza unui bilet de trimitere simplu, de la medicul de fa-
milie sau de la medicul specialist.




