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Ineuanã
Apare lunar și se distribuie gratuit în orașul IneuN
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I N F O RM A Ț I A

Publicație locală a orașului INEU

Luna martie este o lună a sărbăto-
rii, perioada din an când natura se 
trezește la viaţă. 

Este luna primăverii, luna 
mărȀișorului, dar și luna în care 
toate doamnele și domnișoarele 
trebuie apreciate, trebuie sărbăto-
rite. 

Ziua de 1 martie este ziua înce-
perii primăverii, serbând deschide-
rea ghioceilor, cum altfel decât prin 
mărȀișoarele oferite persoanelor 
dragi. Este o zi a bucuriei depline, 
o zi a mărȀișorului.

Ziua de 8 Martie este sărbătoarea 

tuturor doamnelor 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 fi ica. 

Doresc să urez pe această cale tu-
turor doamnelor și domnișoarelor 
din Ineu și Mocrea, ca luna bucu-
riei, vestitoarea primăverii și dă-
tătoarea de speranţă și lumină, să 
le aducă împlinirea celor mai fru-
moase dorinȀe, să le dea putere, să-
nătate, încredere.

 Să aveţi parte de o primăvară 
plină de iubire. Să nu uităm că iu-
birea este cea care ne înnobilea-
ză și deopotrivă ne face viaţa mai 
frumoasă! 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 inimi-
le celor ce le stau aproape, sau fi ice 
a căror zâmbet aduce fericire în su-
fl etul părintelui. 

Primar 

Abrudan Călin

O lună  Martie a bucuriei și fericirii!

Primar 

Călin Abrudan

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, Viceprimar,Consiliul Local

Recomandăm cetățenilor să-și plătească 
taxele și impozitele locale pentru anul 
2017, 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 Ineu

M a r e 
a t e n ț i e !

La Biserica Penticostală „Eben-Ezer”

Seri de evanghelizare la Ineu
Februarie și martie au fost lunile în 

care Bisericile Penticostale și Biserica 
Adventistă au organizat, ca în fi eca-
re an, câteva seri speciale de propovă-
duire 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 toȀi 
creștinii să vină și să se bucure împre-
ună de ascultarea Cuvântului Dom-
nului, exprimat prin cântec și rugă-
ciune.

La Biserica Penticostală „Betania”

La Biserica Adventistă din Ineu

Primăria Orașului Ineu și Biserica Ortodoxă Ineu 
vă invită la ConferinȀa ”Mărturisirea Lui Hristos în zilele noastre”,

 susȀinută de Preot ConferenȀiar Universitar – Constantin Necula. 
ConferinȀa va avea loc la Casa de Cultură a Orașului Ineu 

în data de 24.03.2017, ora 18:00! Intrarea liberă!
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La Biserica Pentucostală „Eben-Ezer”Seri de evanghelizare
Ne bucurăm că vă putem aduce în prim plan câteva imagini 

din cadrul acestor seri, pentru a înȀelege bucuria și atmosfera plină de har 
care a caracterizat perioada de Evanghelizare, o bucurie trăită de către toȀi cei 
prezenȀi la ascultarea Cuvântului Domnului, o bucurie a rugăciunii și a smere-
niei, o bucurie a cunoașterii importanȀei primirii și recunoașterii lui Dumne-
zeu în viaȀa fi 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 intervenȀiei 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 
ÎmpărăȀia lui Dumnezeu este aproape. 
PocăiȀi-vă, și credeȀi 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 seminȀii, 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 esenȀial mântuirea omului 
este prin Evanghelia harului lui Dum-
nezeu...„Șifaptul 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 morȀi pen-
tru ca să fi m îndreptăȀiȀi, “ci este scris 
și pentru noi, cărora de asemenea ne 
va fi  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  i n s e a m n ă …  D e  c e  o  f a c e m …  ?

>>> pag.1

>>> pag.3
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La Biserica Penticostală „Betania”Seri de evanghelizare
 „A evangheliza în-

seamnă a-L prezenta pe Isus Hris-
tos 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 serveas-
că ca Rege al lor în părtășia Bise-
ricii Sale”.

Evanghelizarea  este una din-
tre cele mai importante porunci pe 
care Mantuitorul le-a dat Bisericii. 
“Duceţi-vă și faceţi ucenici din toa-
te neamurile, botezându-i în Nu-
mele Tatălui și al Fiului și al Sfântu-
lui Duh Și învăţaţi-i să păzească tot 
ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârși-
tul veacului. Amin. .” (Matei 28:19)

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

Evanghelizareaeste mandatul fi -
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 
altruist.

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, sa moara pentru creatia 
Sa. Domnul Isus spunea :“Evanghelia 
aceasta a Împărăţiei va fi  propovădu-
ită în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârșitul”.(Matei 24:14)

Apostolul Pavel le spunea galate-
nilor atat de autoritar,  calauzit de 
Duhul lui Dumnezeu :

” Nu doar că este o altă Evanghe-
lie; dar sunt unii oameni care vă 
tulbură și voiesc să răstoarne Evan-
ghelia 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 fi 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 fi e anatema! “ 
(Galateni 1:7-9

>>> pag.2

>>> pag.6
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- Având în vedere că s-a aprobat bu-

getul local, cum vedeȀi perspectivele 

anului în curs din punct de vedere ad-

ministrativ pentru orașul Ineu?

-Avem un buget echilibrat, structurat 
pentru acoperirea necesităȀilor tutu-
ror sectoarelor de activităȀi importante 
pentru bunul mers al orașului, un buget 
votat în Consiliul Local, prin care conti-
nuăm administrarea Ineului în vederea 
implementării unor noi proiecte utile 
pentru comunitatea locală, precum și 
fi nalizarea unor investiȀii deja începute.

În acest sens, s-au prevăzut sume-
le necesare desfășurării activităȀilor 
instituȀiilor școlare, a activităȀilor cultu-
rale (organizarea unor evenimente im-
portante la Ineu), administrative, fi ind 
stabilite și fi nanȀările pentru anumite 
investiȀii în infrastructură, construirea 
și amenajarea de noi obiective, pentru 
cofi nanȀările necesare unor noi proiecte 
europene etc. 

ConstrucȀia bugetului orașului a fost 
structurată într-un  mod corect din 
punct de vedere economic, adică prin 
cântărirea cu chibzuinţă a banilor avuţi 
la dispoziţie, fără a face excese la capi-
tolul cheltuieli, având prevăzute sume-
le pentru fi ecare investiȀie preconiza-
tă. Așa cum am reușit să administrăm  
până acum Ineul, prin derularea unor 
investiȀii graduale în Ineu și Mocrea, așa 

continuăm și anul acesta, gestionând 
banul public cu responsabilitate, Ȁinând 
seama de raportul venituri- cheltuieli și 
demarând noi proiecte cu fi nanȀare eu-
ropeană, de la Consiliul JudeȀean Arad 
și prin programe guvernamentale.

Pot spune deci, că structura bugetului 
de anul acesta ne permite asigurarea ne-
cesarului fi nanciar pentru desfășurarea 
activităȀilor de interes pentru oraș, în 
același timp având la dispoziȀie și su-
mele prevăzute pentru derularea unor 
proiecte investiȀionale utile în Ineu și 
Mocrea.

-Ce proiecte aveȀi în plan pentru acest 
an în oraș?

-Nu am cum să detailiez în câteva rân-
duri toate capitolele pe care le cuprinde 
bugetul Ineului pentru anul 2017. Pot 
însă face o scurtă prezentare a principa-
lelor proiecte pe care le avem în vedere 
pentru Ineu și Mocrea, luând în consi-
derare atât lucrările începute și care se 
vor fi naliza anul acesta, cât și unele noi 
pe care le avem în plan pentru moder-
nizarea orașului:

- în primul rând continuăm lucrările 
de asfaltare, fi ind prevăzută asfaltarea 
a încă 11,5 km de străzi în Ineu, lucrări 
prin care acoperim practic și asfaltarea 
în zonele marginale

- tot cu privire la lucrările de asfal-
tare vom asfalta și zona unităȀii mi-
litare unde își desfășoară activitatea 
importanȀi investitori

- de asemenea vom asfalta și zona 
blocurilor de lângă primărie

- un proiect important este și cel de 
modernizare a pieȀei agroalimentare, 
lucrare demarată încă de la fi nele anu-
lui trecut

- tot cu privire la lucrările de asfal-
tare prevăzute pentru acest an, în plus 
faȀă de ceea ce v-am precizat anterior, 
urmează să realizăm fi nisajele pentru 
cele 12,2 km de străzi asfaltate anul 
trecut, urmând ca pe lângă aceste lu-
crări să executăm și o serie de reparaȀii 
cu asfalt în anumite străzi din oraș

- totodat avem prevăzute și sumele 
necesare pentru reasfaltarea bulevar-
dului Decebal ( de la Rahovei către 
uzina eletrică) precum și reasfaltarea 
străzii Gheorghe Doja ( de la Cloșca la 
Zorilor)

- lucrări de asfaltare se vor executa 
și la Drumul Tămandului precum și 
în Dealul Viilor, acestea reprezentând 
practic o continuare a investiȀiilor în-
cepute anul trecut

- tot pentru acest an este prevăzută și 
fi nalizarea construcȀiei grădiniȀei de 
pe strada Ioan Slavici

- în planul de investiȀii avem prevăzu-
te și lucrări de reabilitare a internatu-
lui Liceului Mihai Viteazu, clădire care 
are nevoie de asemenea intervenȀie

- vor continua lucrările de amenajare 
a unor noi tronsoane de trotuare, unele 
pavate iar altele betonate

- se va lucra și la extinderea reȀelelor 
de canalizare și apă atât în Ineu cât și 
în Mocrea

Cu privire la proiectele pe care do-
rim și le avem în plan să le depunem 
în vederea obȀinerii unor fi nanȀări pot 
aminti:

- construirea unei noi grădiniȀe pe 
strada Avram Iancu din Ineu precum și 
o grădiniȀă la Mocrea

- modernizarea iluminatului public 
din oraș

- extinderea reȀelei de apă în Dealul  
Viilor

- extindera reȀelelor de apă și canali-
zare în cartierul romilor

- asfaltarea de 10, 5 km de drumuri în 
Mocrea, asfaltarea zonei unităȀii mili-
tatre 01214 și asfaltarea tuturor rân-
durilor din Dealul Viilor

- renovarea primăriei și a casei de 
cultură

- executarea unor lucrări de refacere 
a CetăȀii Ineului

Mai pot aminti printre lucrările pe 
care le vom executa anulacesta  și cele 
de pietrire și reparaȀii drumuri precum 
și cele de amenajare a podeȀelor și ac-
ceselor stradale pe străzile asfaltate 
anul trecut

Cele prezentate mai sus sunt câte-
va dintre proiectele prevăzute pentru 

acest an, proiecte pe care le susȀinem 
din fonduri proprii, prin programe ale 
Ministerului Dezvoltării, cu sprijin de 
la Consiliul JudeȀean și din fonduri 
europene.

 Avem în plan însă și alte proiecte 
investiȀionale, dar despre aceste pro-
iecte doresc să vorbesc la momentul 
oportun, deoarece niciodată nu mi-a 
plăcut să discut despre lucruri ipoteti-
ce, ci doar la concret, pe date reale.

Fac precizarea că, pe lângă investiȀiile 
în lucrări și proiecte amintite, struc-
tura bugetului cuprinde și capito-
lele destinate întreȀinerii parcului 
auto, susȀinerea activităȀii școlilor 
și grădiniȀelor, asigurarea fi nanȀării 
transportului elevilor, asigurarea 
curăȀeniei, asigurarea sumelor de bani 
pentru organizarea manifestărilor cul-
turale, costul cu iluminatul public etc.

Ca o concluzie, avem pentru anul 
acesta un buget structurat corespun-
zător, pe capitole și obiective bine 
defi nite, de care în mare parte sunt 
mulȀumit și care ne permite punerea 
în practică a strategiei locale pentru 
continuarea modernizării Ineului și a 
localităȀii Mocrea.

Cât privește actul administrativ, aces-
ta va fi , ca și până acum, îndreptat 
spre cerinȀele ineuanilor, existând o 
transparenȀă totală în tot ceea între-
prindem din punct de vedere adminis-
trativ, astfel încât să se cunoască toate 
proiectele noastre, cu toate cheltuielile 
aferente, principiul de bază fi ind acela 
că orice proiect implementat în Ineu 
sau Mocrea trebuie să fi e util și nece-
sar pentru comunitatea noastră locală, 
pentru progresul orașului.

De asemenea, ușa de la Primărie 
este deschisă oricui dorește și chiar 
rog ineuanii, atunci când au nelămu-
riri să vină la Primărie, să mă întrebe 
despre ceea ce doresc să afl e. Nu există 
nimic de ascuns, cu toȀii ne dorim cât 
mai multe realizări pentru oraș și sunt 
convins că în unitate și bună înȀelegere 
vom continua să progresăm an de an.

Obiectivele anului 2016
Interviu cu primarul Abrudan Călin

Primar 

Abrudan Călin

Noi trotuare în amenajare
În această perioadă au conti-

nuat și lucrările de amenajare de 
noi tronsoane de trotuare pavate.

Facem referire la continuarea 
lucrărilor de amenajare trotuare 
pe strada Republicii, către cimi-
tirul orășenesc.

Putem astfel afi rma că progra-

mul de modernizare a trotua-

relor din comună continuă și 

anul acesta, administraȀia locală 

având în vedere reabilitarea in-

frastructurii pietonale din Ineu.

Pe strada Decebal
se lucrează la canalizare

O altă lucrare în deru-

lare este cea de fi nali-

zare a ultimei porȀiuni 

din extinderea reȀelei 

de canalizare de pe 

strada Decebal.

Iluminat public modern și eficient
ReȀeaua electrică a Orașului Ineu se 

modernizează, prin transferarea ca-

blurilor aeriene în subteran și înoirea 

întregii reȀele. Stâlpii vechi și ineste-

tici sunt înlocuiȀi cu stâlpi ornamen-

tali, dotaȀi cu o lampă considerabilă, 

ce propagă lumină din abundenȀă. 
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Lucrările de construcȀie a noii grădiniȀe 
de pe strada Ioan Slavici progresează 
zi de zi, ceea ce este un lucru care ne 
mulȀumește.

Această investiȀie a fost obȀinută de 
către administraȀia locală în baza unui 
proiect depus la Ministerul EducaȀiei, 
scopul fi ind acela de a se construi la Ineu 
grădiniȀă modernă, utilată corespun-
zător, astfel încât copiii să dispună de 
condiȀii de școlarizare deosebite.

CostrucȀia noii clădiri a prins deja con-
tur, în acest context primarul brudan 
Călin prezent pe șantier, declarându-ne: 

„ Mă bucur nespus că am putut obȀine 

fi nanȀarea necesară construirii noii 

grădiniȀe, fi nanȀare asigurată de la Mi-

nisterul EducaȀiei. De când am fost ales 

primar al Orașului Ineu, an de an am in-

vestit în instituȀiile școlare, considerând 

că educaȀia este o prioritate absolută 

pentru noi, cei din administraȀie, dorind 

ca prin investiȀiile implementate să ridi-

căm calitatea condiȀiilor de școlarizare 

din oraș. Această nouă grădiniȀă vine 

ca o completare la salba instituȀiilor de 

învăȀământ din Ineu, fi ind o investiȀie 

nu doar pentru prezent, ci și pentru vii-

tor, pentru tinerele generaȀii.”

-Cum aȀi caracteriza actul admin-

strativ al orașului ?

-Avem o administraȀie locală în 
urma căreia se văd rezultate concre-
te privind lucrările de modernizare 
derulate în Ineu și Mocrea. Nu le 
trec acum în revistă, fi ind convins 
că toȀi ineuanii le cunosc.

Ceea ce doresc să subliniez, este 
faptul că administrarea orașului se 
desfășoară în cele mai bune condiȀii. 
Acest lucru denotă că avem o at-
mosferă constructivă, existând ma-
turitatea politică necesară 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 evoluȀie bună a 
Ineului, concretizată prin lucrările 
de investiȀii întreprinse, o evoluȀie 
posibilă prin conlucrarea între Con-
siliul Local, primar, viceprimar, apa-
ratul administrativ al Primăriei și 
ceilalȀi factori decizionali ai diferi-
telor instituȀii publice. Doar așa pu-
tem să construim, doar așa putem să 
dezvoltăm orașul.

Acest lucru a fost posibil până acum 
și sunt convins că va fi  menȀiunut 
și pe mai departe, printr-o conlu-
crare între toȀi factorii decizionali, 
conlucrare bazată pe corectitudine, 
transparenȀă, seriozitate decizională 
și respect reciproc. ToȀi locuim aici 
și toȀi trebuie să avem același Ȁel: bi-
nele orașului Ineu.

- O prognoză pentru anul acesta?

- Planuri sunt multe, dorim să con-
tinuăm pe acest drum al moderni-
zării și sunt convins că vom putea 
implementa și anul acesta o serie 
de proiecte benefi ce pentru oraș, 

proiecte cuprinse deja în planul de 
achiziȀii publice pentru anul 2017, 
bugetul fi ind structurat de așa mani-
eră încât să realizăm noi lucrări im-
portante pentru binele comunităȀii 
noastre inauane.

Toate acestea le vom face cu res-
pectarea cerinȀelor ineuanilor, căro-
ra le și transmit pe această cale cele 
mai sincere gânduri ale mele, asigu-
rându-i că vom administra orașul 
plecând zi de zi de la premisa că 
suntem pe aceste funcȀii datorită vo-
tului lor și că această responsabilita-
te este luată foarte în serios de către 
mine și colegii mei.

-Mesajul dumneavoastră către 

ineuani?

-Orașul Ineu, ca și unitate admi-
nistrativ teritorială se constitue ca o 
comunitate, frumoasă, în care vraj-
ba și răutatea nu au ce căuta. Noi, 
ineuanii, știm să distingem adevărul 
de minciună, știm să luăm amin-
te la caracterul fi ecăruia, și ne plac 

oamenii frumoși și sinceri, care do-
resc normalitatea, nu zânzania. Așa 
dorim să trăim, cu bucuria fi ecărei 
zile pe care ne-o dă Dumnezeu, , în-
cercând să clădim un viitor mai bun 
pentru generaȀiile viitoare. Gândind 
astfel, nu putem decât să mergem 
înainte! După acest mod corect de a 
privi lucrurile ne ghidăm atât eu cât 
și domnul primar Abrudan Călin și 
astfel, împreună cu consilierii locali 
și colegii din aparatul administrativ, 
suntem deschiși oricărei iniȀiative 
sau propuneri utile, cu toȀii dorin-
du-ne un singur lucru: să lăsăm ceva 
frumos în urma activităȀii noastre, 
să vedem cum Ineulși Mocrea pros-
peră, să vedem cum comunitatea 
locală ineuană dispune de cât mai 
bune condiȀii de urbanism.

Vă doresc tuturor unitate și nu 
dezbinare, pentru a trăi în bună 
înȀelegere uni cu alȀii, spre binele 
nostru și al tinerelor generaȀii.

Împreună, pentru un oraș Ineu în continuă ascensiune
De vorbă cu viceprimarul Alb Ionel

Viceprimar

Alb Ionel

Noua grădiniță de pe Slavici prinde contur

Investiții în rețeaua de ilumint public
ReȀeaua medie de tensiune electrică este modernizată și mutată în reȀea subterană. 

Este o invetiȀie importantă pentru Ineu, putând spune că, după amplele lucrări de-
rulate la reȀeaua de canalizare și apă, s-a trecut acum și la modernizarea reȀelei de 
iluminat public. Ineul este într-o continuă schimbare. Una în bine!

Noua grădiniță de pe Slavici 
prinde contur

Din primăvara acestui an, zona 
centrală a Orașului Ineu va fi  
modernizată. Trotuarele vor fi  fi -
nalizate, spaȀiile verzi vor fi  ame-
najate, pomii vor fi  toaletaȀi; ilu-
minatul public stradal este deja în 
curs de modernizare. Toaletarea 
pomilor, sperăm să rezolve pro-
blema ciorilor și a deranjamen-
tului stradal. Vor fi  plantaȀi arbori 
ornamentali; se vor monta stâlpi 

de iluminat ornamentali; iar fl ori-
le vor crea un farmec aparte.

Prin zona centrală se înȀelege 
spaȀiul cuprins între Gară și Pe-
trom, tot centrul.

AdministraȀia publică locală 
și-a făcut planurile pentru acest 
demers, prezentând în imagini, 
o nouă faȀă a unui oraș în perma-
nentă dezvoltare. Vă prezentăm 
câteva schiȀe: 
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La Biserica Adventistă din IneuSeri de evanghelizare
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 povăţu-
iește pe cărări drepte, din pricina Numelui 
Său. 

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

• 5 Tu îmi întinzi masa în faţa potrivni-
cilor mei; îmi ungi capul cu untdelemn, și 
paharul meu este plin de dă peste el. 

• 6 Da, fericirea și îndurarea mă vor în-
soţi în toate zilele vieţii mele, și voi locui 
în Casa Domnului până la sfârșitul zilelor 
mele. 

Domnul este Păstorul meu…
Ce vibrante și pline de semnifi caţie sunt 

aceste cuvinte ale lui David, ciobănașul cu 
păr bălai, ce și-a găsit ocrotirea lângă toia-
gul și nuiaua Păstorului său. Probabil, el a 
fost inspirat să scrie acest poem în vremea 
în care se străduia să rezolve problemele 
difi cile legate de hrana și protecţia turmei 

sale. 
Experimentatul, dar plăpândul ciobănaș 

refl ecta, probabil, după ce găsea o pășune 
bogată pentru oile sale, sau după ce alun-
ga pericolul fi arelor sălbatice din preajma 
acestora: „eu am grijă de oile mele, dar de 
mine cine are grijă?”. Inspirat de Duhul lui 
Dumnezeu, David a descoperit printre toa-
te aceste circumstanţe vitrege ale vieţii sale 
că există un Păstor mult mai experimentat 
și puternic, care se oferă să-l ocrotească.

Cine ar putea să descrie licărirea plină de 
speranţă ce a apărut în ochii speriaţi ai mi-
cului ciobănaș sau bucuria ce a inundat 
obrajii lui înăspriţi de intemperii, când cân-
tecul său a început să umple universul cri-
zelor sale cu cuvintele: „Domnul este Păs-
torul meu, nu voi duce lipsă de nimic”? 

Așadar, așa am putea descrie zerile de 
evangelizare: momente de apropiere faȀă de 
Dumnezeu, momente de căutare și găsire a 
Păstorului fi ecăruia dintre noi, căci ascul-
tând cuvântul Domnului nu putem decât să 
găsim calea cea bună, calea Adevărului, cale 
după care trebuie să trăim fi ecare zi pe care 
Dumnezeu, Păstorul nostru, ne-a dat-o pe 
acest pământ.
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1. Să prezinţi câinele la 
medicul veterinar pentru 
microcipare (microcipa-
rea câinilor este obligatorie 
în România începând cu , 
data de 15 martie 2014)

2. Să prezinţi câinele la 
medicul veterinar pentru 
efectuarea vaccinării   anti-
rabice   și   a   deparazită-
rilor   periodice (vaccinarea 
contra rabiei a câinilor și 
pisicilor în vârstă de ‚   pes-

te 3 luni; este obligatorie în 
România și trebuie efectua-
tă anual)

3. Este obligatorie steri-
lizarea câinilor cu sau fără 
stăpân aparţinând rasei co-
mune, metișii acestora, ex-
cepţie făcând exemplarele 
cu regim special prevăzute, 
în normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 258/2013. 

Trebuie să știi!
- Câinii neidentifi caţi și 

neînregistraţi afl aţi în spaţi-
ile publice sunt consideraţi 
câini fără stăpân și sunt tra-
taţi conform prevederilor 
legislaţiei specifi ce în vi-
goare. 

-Ca deţinător de câine ești 
obligat ca la ieșirea cu aces-
ta în spaţiile publice, să ai 
asupra ta carnetul de sănă-
tate al câinelui

-Înregistrarea în RECS 
(Registrul de Evidenţă a 
Câinilor cu Stăpân) este 
făcută exclusiv de medi-
cul veterinar și ai obligaţia 
de a-l notifi ca pe acesta, 
în termen de 7 zile, asupra 

evenimentelor referitoare la 
animal: vânzare, cumpăra-
re, pierdere, dispariţie, furt, 
donaţie, moarte. 

-La găsirea unui câine 
pierdut, persoanele care 
l-au găsit au obligaţia de 
a anunţa, după caz și/sau 
proximitate, cea mai apro-
piată secţie de poliţie sau 
serviciul specializat pentru 
gestionarea câinilor \ fară 
stăpân înfi inţată la nivelul 
unităţii administrativ-teri-
toriale pe a cărei rază a fost 
găsit câinele; în vederea de-
pistării: și anunţării propri-
etarului

Reglementări veterinare!

Obligațiile proprietarilor de câini!

Rugăm cetăȀenii să se îngrijească de pro-
priile animale de companie și să le ofere 
condiȀiile necesare. Cei care nu își vor Ȁine 
animalele de companie acasă, iar aces-
tea vor fi  găsite pe stradă, sunt pasibili de 
amenzi.

 ”Animalul de companie este al tău, nu 
al orașului Ineu”.

Vă atragem atenȀia că iavem contractate 
serviciile unei societăȀi specializate în cap-
turarea câinilor de pe străzile orașului, re-
comandându-vă să păstraȀi propii câini în 
incinta gospodăriilor, deoarece dacă vor fi  
găsiȀi pe străzi, vor fi  capturaȀi și duși la 
adăpostul de câini vagabonzi.

Vă mulȀumim pentru înȀelegere.
Primăria Ineu
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Informații utile Actele necesare obținerii ajutoarelor sociale
PRESTAŢIA SOCIALĂ - DENUMIRE VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE ACTE NECESARE TERMEN DE DEPUNERE

ALOCAŢIE DE STAT PENTRU COPII NU ARE BAREM DE VENIT  cerere tip, copie acte identitate părinţi,copie certifi cat de naştere copil, copie livret de familie, 
copi e certifi cat căsătorie părinţi , dosar

1-25 ale lunii 

ALOCAŢIE DE SUSŢINERE A FAMILIEI MAXIM 530 LEI – MEMBRU DE FAMILIE cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

VENIT MINIM GARANTAT FĂRĂ VENITURI cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi cat de căsătorie, adeverinţă venit de la ANAF, copie talon pensie, copie talon 
indemnizţie handicap

1-25 ale lunii

INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip (anexa2) completată de angajator, declaraţia celuilat părinte, copie 
după cererea depusă la angajator şi ştampilată de acesta , privind intrarea în concediul pentru 
creşterea copilului , coipe a deciziei de suspendare a contractului muncă , copie acte identitate 
părinţi , copie certifi cat de căsătorie părinţi, certifi cat de naştere a copilului pentru care se 
solicită drepturile , copie certifi cate de naştere a celorlaţi copii, copie livret de familie , stagiu 
de cotizare eliberat de către Casa de Pensii pentru ambii părinţi , copie ultimul concediu medi-
cal sau adeverinţă , adeverinte de venit de la ANAF pe ultimii doi ani , dosar plic 

1-25 ale lunii

STIMULENTUL DE INSERŢIE NU ARE BAREM DE VENIT cerere tip, adeverinţă tip angajator (anexa 2), copie acte de identitate părinţi , copie certifi cate 
naştere copii, copie livret de familie , stagiu de cotizare eliberat de Casa de Pensii pentru ambii 
părinţi , adeverinţă dereluare a activităţii de la angajator , dosar 

1-25 ale lunii 

LIVRET DE FAMILIE NU ESTE NECESAR cerere tip , copie certifi cate de naştere părinţi , copie certifi cate de naştere copii, copie carte de 
identitate părinţi 

1-25 ale lunii 

TICHETE SOCIALE PENTRU GRĂDINIŢĂ MAXIM 284 lei – membru de familie cerere tip, copie acte identitate părinţi, copie certifi cate de naştere copii, copie livret de familie 
, copie certifi cat de căsătorie, adeverinţă salariu părinţi, adeverinţă venit de la ANAF, copie 
talon pensie, copie talon indemnizţie handicap

1-25 ale lunii 

Serviciul de asistenţă socială din 
cadrul Primăriei , vă oferă informaţii 
referitoare la prestaţiile sociale ofe-
rite persoanelor singure şi familiilor 
vulnerabile din punct de vedere soci-
al şi fi nanciar .

Prestaţiile sociale sunt o formă de 
sprijin fi nanciar , care răspunde unei 
game largi de nevoi sociale şi aco-
peră atât drepturi universale (alocaţie 
de stat pentru copii , indemnizaţie de 
creştere a copilului până la vârsta de 
2 ani sau 3 ani , în cazul copilului în-
cadrat într-un grad de handicap , sti-
mulent de inserţie ) , precum şi presta-
ţii care se adresează doar persoanelor 
sau familiilor afl ate într-o situaţie de 
difi cultate , vulnerabilitate sau depen-
denţă ( venitul minim garantat , alo-
caţia de susţinere a familiei , tichetele 
sociale pentru gradiniţă ) .

1. Benefi ciază de VENIT MI-
NIM GARANTAT , conform Le-
gii nr.416/2001 , cu modifi cările şi 
completările ulterioare , familiile şi 
persoanele singure care au domici-
liul sau reşedinţa în România .Per-
soanele care solicită ajutor social 
trebuie să depună la Primăria de pe 

raza localităţii unde au domiciliul 
,un dosar care trebuie să conţină co-
pii xerox ale documentelor de stare 
civilă (buletin de identitate sau carte 
de identitate , certifi cat de naştere , 
certifi cat de căsătorie , sentinţă de di-
vorţ , adeverinţă de venit de la Admi-
nistaţia Financiară , adeverinţă de la 
Agenţia de ocupare aforţei de mun-
că pentrupersoanele apte de muncă , 
adeverinţă de la locul de muncă pen-
trupersoanele angajate ) .

Nivelul lunar al venitului minim 
garantat se raportează la indicatorul 
social de referinţă şi se calculează în 
funcţie de numărul de membrii ai fa-
miliei precum şi de venitul net lunar.
Venitul net lunar cuprinde toate ve-
niturile pe care le realizează membrii 
familiei , persoanele care se gospo-
dăresc împreună sau persoana singu-
ră, în bani sau natură , inclusiv cele 
care provin din drepturi de asigurări 
sociale de stat , asigurări de şomaj , 
indemnizaţii. Nu se iau în calcul la 
stabilirea venitului net alocaţia de 
stat pentru copii , alocaţia de susţine-
re a familiei , bugetul complementar 
pentru persoanele încadrat în grad de 
handicap , bursele sociale .

Persoanele benefi ciare de ajutor 
social care sunt apte de muncă , pre-
stează acţiuni şi lucrări de interes lo-
cal la solicitarea Primarului localităţii 

.Prin persoana aptă de muncă se în-
ţelege persoana care îndeplineşte ur-
mătoarele condiţii : au vârsta cuprinsă 
între 16 ani şi vîrsta standard de pen-
sionare , nu urmează o formă de în-
văţământ cursuri de zi , are starea de 
sănătate şi capacitatea fi zică şi psihică 
corespunzătoare , nu asigură creşterea 
şi îngrijirea unuia sau mai multor co-
pii în vârstă de până la 7 ani.

2. O altă prestaţie socială este 
ALOCAŢIA DE SUSŢINERE A 
FAMILIEI , care are ca şi scop com-
pletarea veniturilor familiilor în vede-
rea asigurării unor condiţii mai bune 
pentru creşterea , îngrijirea şi educa-
rea minorilor , precum şi stimularea 
frecventării de către copii a cursurilor 
unei forme de învăţământ  Cuantumul 
alocaţiei de susţinere a familiei se 
calculează în funcţie detipul familiei 
, in funcţie de numărul de copii din 
familie şi de venitul net per membru 
de familie .Venitul net pe membru de 
familie este de maxim 530 lei , iar ac-
tele necesare care trebuie să fi e conţi-
nute în dosar sunt cele menţionate la 
venitul minim garantat. Dosarele se 
depun la sediul Primăriei . 

3. TICHETELE SOCIALE PEN-
TRU GRĂDINIŢĂ  se acordă fami-
liilor care au copii care frecventează 
cursurile grădiniţei şi realizează un 
venit net pe membru de familie de 

284 lei . Valoarea unui tichet este de 
50 de lei , se acordă lunar ,condiţia 
pricipală de acordare fi ind prezenţa 
zilnică a preşcolarului la grădiniţă , 
iar absenţele să nu depăşească 50% 
şi să fi e motivate .Actele necesare 
sunt aceleaşi ca şi pentru dosarul de 
ajutor social şi se depun la Primărie 

Toate documentele necesare pentru 
acordarea prestaţiilor sociale se de-
pun la sediul Primăriei în cursul lunii 
, aceste dosare urmând a fi  depuse de 
către asistentul social la Agentia de 
Protecţie ŞI Inspecţie Socială doar în 
perioada 1-5 a lunii următoare .

De asemenea , dorim să informăm 
, pe această cale , asupra faptului că , 
părinţii care pleacă la muncă în stră-
inătate sunt obligaţi prin lege (Legea 
nr.272/2004 privind protecţia copilu-
lui , cu modifi cările şi completările 
ulterioare ) să notifi ce la Primărie , 
serviciul de asistenţă socială , aceas-
tă intenţie cu minim 40 de zile înainte 
de a părăsi ţara .Notifi carea va conţi-
ne , în mod obligatoriu ,desemnarea 
persoanei care se ocupă de întreţi-
nerea copilului pe perioada absenţei 
părinţilor. Confi rmarea persoanei în 
întreţinerea căreia va rămâne copilul 
se efectuează de către Instanţa de tu-
telă , în conformitate cu prevederile 
legale .

Primăria Ineu

Pentru
 informare

Orice persoană care dobândeşte, 
construieşte sau  înstrăinează, după 
caz, clădire, teren, mijloc de trans-
port,  are obligaţia de a depune o 
declaraţie fi scală la Serviciul de im-
pozite şi taxe al Primăriei,  în termen 
de 30 de zile de la data dobândirii, 
înstrăinării sau construirii. Con-
tribuabilii care se afl ă în oricare din 

aceste situaţii şi au dobândit clădiri, 
terenuri, mijloc de transport în cur-
sul anului, sunt rugaţi să depună la 
Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie 
fi scală, împreună cu copia actului 
de proprietate (contract de vânzare-
cumpărare, donaţie, succesiune etc) 
şi a actului de identitate.

Primăria Ineu

În atenția cetățenilor! Compartimentul Urbanism 
AtenȀionează!

Reamintim posesorilor de autorizaȀii de construcȀie în curs de expi-
rare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată 
și actualizată, să se prezinte la compartimentul urbanism al Primăriei 
pentru reglementarea situaȀiilor existente.
Persoanele care au terminat lucrările de construcȀie pentru case de 

locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și taxe și impozite, 
pentru recepȀionarea construcȀiilor.

Primăria Ineu
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Informații Utile: despre actele necesare 
obținerii subvențiilor de la Apia

Perioada de depunere a cererilor
 este 1 martie – 15 mai 2017

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 certifi catul de înregistrare la ofi ciul registrului comerţului
-Copie de pe certifi catul de înregistrare fi scală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de 

identifi care, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoa-
nelor fi 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.
AtenȀie! La depunerea cererii unice de plată sau a modifi 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 fi e încheiate înaintea 
depunerii cererii unice de plată și trebuie să fi 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 fi lelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol 2015-
2019, conform modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;

-Terenul agricol afl 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 fi : 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 atenȀia că suprafeȀele 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!

Dacă aȀi încasat în anul precedent subvenȀii de peste 5.000 de euro aveȀi nevoie de documente în plus
Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane fi zice, care se înregistrează la Ofi ciul Naţional al Registrului ComerȀului ca PFA/II/IF sau 

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

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

– Persoanele juridice care au benefi 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 
înfi inţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,

– Persoanele juridice care au benefi 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 verifi cabile din care să reiasă 
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor fi nanciare anuale depuse la ANAF).

– Persoanele juridice care au benefi 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 înfi inţare/act constitutiv/statut regulament de 
organizare și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor afl ate în subordinea universităţilor nu reiese activi-
tatea agricolă (licee agricole, universităȀi, staȀiuni de cercetare agricolă, unităȀi de cult etc.) prezintă la APIA.

a) bilanȀul contabil conform Legii 82/1991 a contabilităȀii,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuȀie a bugetului instituȀiei publice și al activităţilor fi nanȀate integral sau parȀial din venituri 

proprii. Dovezile verifi cabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fi 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 fi 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 specifi ce schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 
unică de plată.

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

Începând cu anul de cerere 2017,
 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 fermier 
si ADS, după caz; 

Mărțișorul a poposit în Ineu!

Martie este luna Mărțișorului, 
a iubiri, a primăverii. Este luna 
în care, odată cu trecerea ier-
nii, soarele vine să aducă bucu-
rie în sufl etele tuturor, bucurie 
exprimată și prin gestul cald de 
a oferi un Mărțișor, ca un simbol 
al primăverii.
În acest context, primarul și vi-
ceprimarul, alături de echipa 
lor, au oferit mărțișoare tuturor 
doamnelor și domnișoarelor de 
la Primărie, dar și celor pe care 

le-au întâlnit pe străzile Ineului, 
un gest frumos, pe care primarul 
nostru îl face an de an, anume 
pentru a cinsti, așa cum se cade 
în această perioadă,  toate fe-
meile din Ineu. 
Ca atare, putem spune că 
mărțișorul a poposit în Ineu, 
orașul nostru devenind un 
oraș al culorii vii a primăverii, 
exprimată atât de frumos prin 
simbolistica mărțișorului!

Un oraș Ineu curat și frumos!

Administrația Publică Locală 
face apel la cetățenii Orașului 
Ineu să aibă un spirit civic edu-
cat și să păstreze curățenia în tot 
Orașul Ineu. Nu aruncați molo-
zul și gunoaiele decât în spațiile 
amenajate! Poliția Locală 
patrulează 24/24 ore, locurile 
unde unii cetățeni și-au făcut un 
obicei, în a arunca gunoaie. 
Dacă surprindeți un astfel de 
comportament necivilizat, vă 
rugăm să ne trimiteți poze cu 
detalii pe mesageria privată 
facebook pineuar călin ilie abru-

dan. Astfel vom sesiza organele 
competente pentru a lua măsuri!
Împreună pentru un Oraș CU-
RAT!

Primăria Ineu


