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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

Cel mai important eveniment 
religios desfășurat luna trecută la 
Ineu, a fost reprezentat de vizita Pă-
rintelui Episcop Macarie al Europei 
de Nord  la Biserica Ortodoxă din 
lemn „Izvorul Tămăduirii”.

Astfel, vineri seara, pe data de 9 
iunie părintele episcop a slujit Tai-
na Sfântului Maslu, pentru ca du-
minică, 10 iunie, alături de preotul 
paroh și ceilalȀi preoȀi invitaȀi, să 

ofi cieze slujba liturghiei.
Această vizită a constituit mo-

ment de bucurie pentru toată co-
munitatea creștin-ortodoxă din 
Ineu, fi ind un moment de mare 
însemnătate atât pentru biserică, 
cât și pentru întreaga comună. 

Înaltul ierarh a fost primit cu 
toate onorurile cuvenite, cu res-
pectarea întocmai a canoanelor 
bisericești, la intrarea în biserică, 
alături  de preotul paroh, preoȀii 
invitaȀi, consilieri locali, primarul 
Abrudan Călin, fi ind prezenȀi și 
credincioșii veniȀi anume pentru a 
se bucura de acest moment deose-
bit din viaȀa bisericii.

BineînȀeles că nu au lipsit nici 
tinerii îmbrăcaȀi în straie po-
pulare, care l-au întâmpinat pe 
Înaltpreasfi nȀitul cu buchete de 
fl ori, totul, într-o atmosferă plină 
de har și prietenie. >>> pag. 2

Părintele Episcop Macarie 
al Europei de Nord, 

în vizită la Ineu
22-23 Iulie „Zilele Ineului”

EdiȀia a XIV-a
Două zile de sărbătoare 

dedicate ineuanilor

Două zile de distracȀie și voie bună!

Toată lumea este invitată!
Sâmbătă 22 Iulie
cu începere de la ora 19:00 

Spectacol de muzIcă și dans, 

cu participarea unor artiști consacraȀi

Invitat special: DELIA

Duminică 23 Iulie
cu începere de la ora 18:00

 Spectacol folcloric cu participarea ansamblurilor 

„Dumbrava” din Beliu, „Codrenii” din Groșeni,

 „Doina Crișului” din Ineu, solista Cosmina Brădean, 

grupul vocal „Ineuanii” , orchestra„ FraȀii Șandru”

InvitaȀi speciali
IonuȀ Fulea, Aurel Turcaș Vlaicu

 LuminiȀa Zimbru, Sânziana Toade, 

Stana Stepănescu, Elena Miclăuș

Eveniment organizat de Primăria Ineu și Consiliul Local Ineu

DE ”ZILELE INEULUI”
PARTICIPĂ LA MOUNTAIN BIKE INEU!

Primăria Orașului Ineu și Consiliul Lo-
cal Ineu organizează de ”Zilele Ineului” 
un eveniment, pentru împătimiții de ci-
clism, ce poartă numele de MTB Ineu ( 
Mountain Bike Ineu).

Perioada 22 Iulie – ora 10:00, 
Plecare din locație 

Moara cu Noroc - Dealul Viilor;
Denumire eveniment: 

MTB Dealul Viilor
Înscrieri: 

perioada – 1 Iunie – 20 Iulie,
 22 Iulie la fața locului 

ora 08:00 – 09:00!
Condiții înscriere:

- bicicletă, echipament protecție; 
- vârsta minimă turneu Elite, pentru 
două categorii: 14 – 35 ani și peste 35 ani;

-10:30 concurs pentru Juniori, 3 ani – 
14; traseu paralel;

3 categorii de trasee:
Traseul Copii&Family 
– aproximativ 2 km.

Traseul scurt – 9 km.
Traseu lung – aproximativ 25 km

Înscrieri la telefon
 0744. 698.479 

Persoană Contact:
Victor Morar
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Părintele Episcop Macarie 
al Europei de Nord, 

în vizită la Ineu

Vizita Înaltului 
Ierarh la biserica din lemn „Iz-
vorul Tămăduirii” a constituit 
moment de bucurie pentru toa-
tă comunitatea creștin-ortodoxă 
din Ineu, fi ind un moment de 
mare însemnătate atât pentru 
biserică, cât și pentru întreagul 
oraș.

Această vizită atât de impor-
tantă pentru orașul Ineu a fost 
pregătită de preotul paroh Radu 
Constantinescu în cele mai mici 
detalii, după toate canoanele 
bisericești. 

Împreună cu credincioșii bi-
sericii, a reușit să impresioneze 
prin frumuseȀea primirii Părin-
telui Episcop, care a fost așteptat 
în faȀa bisericii de ofi cialităȀile 
locale, precum și de către tinerii 
cu buchete de fl ori în mână.

Iar pentru a lăsa „o dâră de 
istorie în urma noastră”-cum 
ne place să spunem să pătrun-
dem în atmosfera acelei zile 
prin imaginile surprinse, pen-
tru a rememora acest moment 
important din viaȀa religioasă 
a comunităȀii creștin-ortodoxe, 
moment care cu siguranȀă va 
rămâne în analele istorice ale 
orașului Ineu.
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La data de 20 iulie, Biserica Orto-
doxă Română sărbătorește ridicarea 
la cer a Sfântului Mare Proroc Ilie, 
Tesviteanul. Unul dintre cei mai 
importanȀi prooroci din Vechiul 
Testament, Sf. Ilie este celebrat ca 
un mare făcător de minuni și adu-
cător de ploi în vreme de secetă. 
Sfântul si marele Proroc Ilie, înger 
întrupat în carne ce a primit de la 
Dumnezeu puterea de a deschide și 
închide cerurile, era de origine din 
Tesvi în Galaad. TradiȀia apocrifă, 
care a transmis aceste detalii despre 
nașterea Prorocului, precizează că 
el era din tribul lui Aaron și deci era 
preot. Se spune că la nașterea sa ta-
tăl său a văzut oameni îmbrăcaȀi în 
alb învelindu-l în scutece de foc și, 
dându-i numele, i-au dat să mănân-
ce o fl acăra, simbol al râvnei pen-
tru Dumnezeu care l-a mistuit de-a 
lungul întregii sale vieȀi. Încă din 
copilărie, Ȁinea strict toate porun-
cile Legii și se Ȁinea în permanenȀă 
în faȀa lui Dumnezeu printr-o fe-
ciorie indiferentă, post neîncetat și 
rugăciune arzătoare, care îi făcură 
sufl etul ca focul și făcură din el mo-
delul vieȀii mănăstirești. A activat 
în Regatul de Nord, în timpul rege-
lui Ahab. Acesta s-a căsătorit cu o 
principesă păgână, Isabela, care l-a 
ademenit și pe el să cadă în idola-
trie; lipsa de pioșenie și depravarea 
predecesorilor săi ajunse la culme. 
Încurajat de soȀia sa, respingătoarea 
Izabel, el îi persecuta pe Prooroci și 
pe toȀi oamenii rămași credincioși 
lui Dumnezeu și se închina idolilor 
Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Prooroc Ilie l-a 
abordat în chip direct purtând o 
aprigă luptă pentru dreapta credinȀă 
a poporului care prin exemplu mai 
marilor săi era târât în idolatrie. La 
cuvintele Profetului, o secete groaz-
nică se abătu atunci, ca febra, asu-
pra pământului: totul fu secat, de-
vastat, ars ; bărbaȀii, femeile, copiii, 
animalele domestice și animalele 
sălbatice, toate mureau din lipsa 
hranei, izvoarele secau, plantele se 
ofi leau și nimic nu scăpa urgiei în-
găduite de Dumnezeu, cu speranȀa 
că foametea va face pe poporul lui 
Israel să se căiască și să se întoarcă 
la credinȀă.

Din porunca lui Dumnezeu, Pro-
orocul, acoperit cu o piele de oaie 
și înveșmântat cu piele de viȀel, 
părăsi Ȁinutul lui Israel și se duse 
la râul de Chorrath (Kerrith), afl at 
dincolo de Iordan (după tradiȀia 
bisericească, în acest loc a fost ridi-

cata apoi mănăstirea Hozeva, care 
mai exista și astăzi, și unde a trăit 
și Sfântul Ioan Iacob Hozevitul). Se 
adăpa cu apa cascadei iar Domnul 
îi trimise corbi - animale pe care 
evreii le considerau impure și care 
aveau reputaȀia unei mari cruzimi 
faȀă de progeniturile lor - pentru a-i 
duce pâine dimineaȀa și carne sea-
ra, ca să trezească în prooroc mila 
pentru poporul care suferea. Când 
cascada secă, Dumnezeu își trimise 
slujitorul său la Sarepta din Sidon, 
lăsându-l să vadă de-a lungul dru-
mului efectele dezastruoase ale se-
cetei, pentru a trezi încă o dată în el 
milă. Ilie ajunse la o văduvă săracă, 
păgână, care aduna lemne pentru a 
coace pâine pentru ea și fi ul ei. În 
ciuda sărăciei, ea puse înainte de 
toate datorate ospitalităȀii și îndată 
ce Proorocul i-o ceru, ea îi pregă-
ti o pâine, cu făina și uleiul pe care 
le mai avea. Primi fără întârziere 
răsplata ospitalităȀii sale : la cuvân-
tul Proorocului, covata sa cu faină 
și urciorul cu ulei nu se mai goliră 
până la revenirea ploii. Trecuseră 
câteva zile de când Ilie era găzduit 
la aceasta văduvă, când fi ul ei muri. 
Cum femeia, în durerea ei, îl acuza 
pe omul lui Dumnezeu ca ar fi  adus 
nenorocirea asupra casei ei, Ilie 
îl luă pe copil, îl urca la etaj acolo 
unde locuia el si după ce a sufl at de 
trei ori asupra trupului neînsufl eȀit 
chemându-l cu strigăte puternice 
pe Dumnezeu, el îl înapoie pe tână-
rul băiat viu mamei sale, profeȀind 
astfel învierea morȀilor.

Ajuns prin râvna sa pe culmea cea 
mai de sus a virtuȀii, Sf. Prooroc Ilie 
nu a trecut la cele veșnice, ci a fost 
ridicat la cer fi ind considerat demn 
de a vedea faȀă în faȀă slava Dumne-
zeului întrupat, alături de Moise și 
de cei trei Apostoli în ziua Schimbă-
rii la faȀă (cf. Matei 17). Sfârșitul lui 
Ilie este prezentat ca o minune care 
s-a petrecut cu puterea lui Dumne-
zeu, pe Care Ilie L-a slujit cu multa 
autoritate. Se spune că, simȀind el 
că zilele pe pământ sunt numărate, 
și-a ales ca succesor pe Elisei. Atât 
de mare a fost personalitatea lui, 
încât Domnul i-a făcut aceasta fa-
voare de a se muta din viaȀa aceasta 
pământească la viaȀa cea cerească, 
fără a trece prin poarta morȀii. Este 
a doua personalitate a Vechiului 
Testament care s-a înălȀat cu trupul 
la cer. Minunea a fost văzută de că-
tre ucenicul său, iar el s-a înălȀat la 
cer pe o căruȀă de foc trasă de cai.

20 Iulie – Sfântul Ilie
Sărbătorile lunii Iulie Părintele Episcop Macarie 

al Europei de Nord, 
în vizită la Ineu
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Coșuri de gunoi noi montate 
pe străzile din  Ineu

Orașul Ineu se modernizează 
zilnic, iar proiectele care sunt 
în derulare capătă un contur 
tot mai defi nit, pe măsură ce 
se apropie de fi nalizare. Vizita 
zilnică a edililor Orașului Ineu 
respectiv: primarul Călin Ilie 
Abrudan, viceprimaruk Alb Io-
nel, precum și adminsitratorul 
public al orașului, domnul Au-
rel Zaharia, reprezintă garanȀia 
că lucrurile funcȀionează nor-
mal și la capacitate maximă. 

Una dintre cele mai recente 
acȀiuni de acest gen a fost cea 
de verifi care a modului cum au 
fos montate și amplasate noile 

coșuri de gunoi din oraș, anu-
me pentru a avea o distribuȀie 
corespunzătoare a acestora în 
cadrul perimetrelor prestabilite.

Preocuparea mea permanentă, în 
calitate de primar al orașului Ineu, 
este să găsesc soluȀiile optime pen-
tru asigurarea unui proces continuu 
de modernizare și progres pentru  
Ineu și Mocrea.

Este o preocupare pe care am avut-
o mereu  încă din mandatul prece-
dent de primar, o preocupare con-
cretizată în investiȀii publice pentru 
comunitatea noastră locală ineunaă: 
străzi asfaltate, trotuare amenaja-
te, instituȀii de învăȀământ puse la 
punct, fântâni arteziene, reȀea de apă 
și canalizare extinsă, capelă constru-
ită, sală de sport reabilitată, parcuri 
amenajat, locuri de joacă pentru co-
pii, terenuri de sport etc.

Pentru a putea realiza toate acestea, 
am avut în vedere nu doar fi nanȀarea 
lucrărilor din bugetul local, lucru 
de altfel imposibil, ci fi nanȀarea din 
fonduri europene, prin programe 
guvernamentale sau de la Consiliu 
JudeȀean Arad, ceea ce s-a și întâm-
plat.

Doresc să vă asigur că voi continua 
să realizez un program corect de im-
plementare de noi proiecte necesare 
pentru Ineu și Mocrea, prin care să 
continuăm pe acest drum al dez-
voltării administrative, sub forma 
îmbunătăȀirii condiȀiilor de urba-
nism și asigurarea în oraș a tuturor 
facilităȀilor de care avem nevoie ca și 
comunitate locală.

Dacă ne uităm în urmă,  doar anul 
acesta, putem vorbi de o mulȀime de 
investiȀii în oraș:

- s-au fi nalizat lucrările la reȀeaua 

de canalizare de pe bulevardul De-

cebal

- s-a modernizat strada Republi-

cii, prin amenajarea de noi trotu-

are, refacerea iluminatului public 

etc

-s-a trecut la construcȀia noii 

grădiniȀe de pe strada Ioan Slavici

-în zona centrală s-au demarat lu-

crările de transferare a reȀelei elec-

trice în subteran și montarea ilumi-

natului ornamental, proiect unic în 

judeȀul Arad

-tot un proiecet unic în judeȀ este 

cel pe care-l avem în execuȀie  în 

zona blocurilor din ineu, unde se 

remodelează practic întregul areal, 

prin construirea de alei și parcări 

pavate, refacerea iluminatului pu-

blic, a reȀelei de canalizare și apă 

potabilă, asfaltarea străzilor, mon-

tarea de pergole și fântâni artezie-

ne, amenajarea corespunzătoare a 

spaȀiilor verzi și amplasarea unor 

locuri de joacă pentru copii

-pe linia curăȀeniei în oraș, s-au 

achiziȀionat și amplasat mai multe 

coșuri de gunoi, iar zonele verzi au 

fost întreȀinute zi de zi, fi ind plan-

tate și fl orile necesare în perimetre-

le  anume pregătite

- a fost modernizată zona din 

Dealul Viilor, unde s-au continuat 

lucrările de asfaltare la rândul I 

din deal, lucrare fi nalizată

- a fost fi nalizată lucrarea de as-

faltare a Drumului Tămandului

-s-au amenajat o multitudine de-

noi tronsoane de trotuare

-centrul civic al orașului a intrat 

într-o nouă etapă de reabilitare, 

prin executarea unor lucrări de pa-

vare, amenajarea spaȀiilor verzi și 

plantarea de noi arbuști ornamen-

tali etc

- s-a asfaltat porȀiune din faȀa 

pieȀei, pe strada Decebal

- a fost asfaltată strada Gheorghe 

Doja

-s-au sprijinit fi nanciar marile pro-

iecte de modernizare- construcȀie a 

lăcașurilor de cult din oraș, putând 

da ca exemple ridicarea noii Bise-

rici Ortodoxe din Cartierul Traian, 

începerea lucrărilor de reabilitare 

a interiorului Bisericii Ortodoxe 

Ineu Centru etc

- s-a amenajat calea de acces către 

faleza Crișului Alb

-la Mocrea s-a trecut la amena-

jarea unor noi drumuri pentru 

îmbunătăȀirea infrastructurii ruti-

ere din localitate

-au fost amenajate multiple 

șanȀuri și podeȀe

- a fost fi nalizată licitaȀia pentru 

asfaltarea a încă 11,5 km de străzi 

în Ineu și Mocrea, lucrări ce vor de-

mara vara aceasta

Cu alte cuvinte, continuăm pe 
direcȀia unei modernizări continue, 
durabile și sustenabile a orașului, lu-
cru pe care ni-l dorim cu toȀii, fără 
a neglija însă nici viaȀa sportivă sau 
culturală din oraș, redată, la con-
cret, prin organizarea recent a Horei 
Ineuane, a spectacolului de Rusalii, 
iar în această lună, pe 22 și 23 iulie, 
urmează să avem „Zilele Ineului”, la 
care vă invit pe toȀi pentru a sărbă-
tori și a ne bucura împreună de  cele 
două zile dedicate serbării orașului.

Vă transmit tuturor gândurile mele 
bune, dorindu-mi, ca împreună, să 
ne administrăm cât mai bine, cu cât 
mai multe realizări, trăind în pace și 
armonie, pentru a avea un oraș ca o 
oază de liniște și bună înȀelegere în-
tre oameni.

Primar Abrudan Călin

„Fiecare proiect implementat reprezintă un nou pas
 în modernizarea Ineului”- primar Abrudan Călin

Primar 

Călin Abrudan

Rețeaua electrică-în modernizare
Proiectul de modernizare a reȀelei de 

electricitate, a liniilor de medie tensiune, 
prevede o serie de lucrări de subtraver-
sări și implementarea unei reȀele subte-
rane, unde să fi e mutate liniile de medie 

tensiune. 
Prin acest mod, vor ieși din peisaj stâl-

pii supra încărcaȀi de cabluri și fi re, total 
neaspectuoși pentru decorul orașului. 

Lucările sunt în plină desfășurare!

Cu ocazia zilei de sărbătoare a Sfîntu-

lui Ilie din data de 20 iulie urăm încă de 

pe acum tuturor cetăȀenilor care poartă 

acest nume un călduros La MulȀi Ani, 

multă bucurie și fericire alături de cei 

dragi!

Primar,  Viceprimar, 
 Consiliul Local
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Acest proiect de refacere tota-
lă a zonei blocurilor din Ineu, 
prin reamenajare urbanistică a 
acestui perimetru din oraș, pre-
um și prin refacerea reȀeleor de 
utilităȀi evoluează de la lună la 
lună.

Se lucrează la implementarea 

reȀelei de colectare a apei pluvi-

ale, pentru ca lucrările să avan-

seze normal, fără a fi  nevoie de 

alte săpături. După crearea in-

frastructurii, urmează amenaja-

rea spaȀiului public cu: parcări, 

alei pavate, vegetaȀie, decor.

U n  n o u  d r u m 
l a  M o c r e a !

Se lucrează la îmbunătăȀirea infrastructurii 
rutiere din Mocrea. Astfel,  Mocrea va benefi cia 
de un nou drum, o nouă cale de acces înspre 
străzile principale, ce va scutii cetăȀenii de rute 
ocolitoare, aceștia câștigând astfel timp și scur-
tând semnifi cativ ditanȀa.

La intrare în Mocrea, dinspre localitatea Chi-
er, se lucrează la drumul ce va face accesul cu 
strada ce este paralelă cu strada principală. 

La fel s-a procedat și cu ruta ce leagă strada 
Gării din Mocrea cu prima stradă de la intrarea 
din Mocrea, pe partea dreaptă. 

A existat preocupare și pentru facilitarea acce-
sului ineuanilor către faleza Crișului Alb, zonă 
de promenadă, mai ales acum, în toiul acestor 
zile canizulare de vară.

Pe această linie, administraȀia locală ineuană 
a amenajat o astfel de cale de acces prin execu-
tarea unor lucrări specifi ce de pavare, în ton cu 
celelate lucrări de pavare realizate în oraș.

Amenajarea zonei blocurilor
noi pași spre finalizare

„Fiecare proiect implementat reprezintă un nou pas
 în modernizarea Ineului”- primar Abrudan Călin

Noua grădiniță de pe Slavici
termen de fi nalizare: 15 septembrie

GrădiniȀa de pe strada Ioan 
Slavici se apropie cu pași re-
pezi, de fi nalizare. Termenul 
de 15 Septembrie 2017 este 
unul realist, construcȀia evo-
luând pe zi ce trece. Această 
clădire va rezolva proble-
ma aglomerării grădiniȀelor 
ineuane!

Cale de aceces 
pavată spre faleză

Iluminat public 
ornamental

Noii stâlpi ai iluminatului orna-
mental din Ineu dau o notă aparte 
orașului. Este un proiect ambiȀios 
al  primarului Abruda Călin, prin 
care nu doar că se schimbă reȀeaua 
de iluminat stradal din centrul 
orașului cu acești noi stâlpi, ci se și 
trece la amplasare reȀelei electrice 
în subteran, prtru a nu mai avea tot 
felul de fi re spânzurate pe străzi.

Au început lucrările de amena-
jare a reȀelei de colectare a apei 
pluviale pe strada Avram Iancu. 
Strada va fi  prevăzută cu șanȀuri 
pe ambele sensuri și cu podeȀe, 
asigurându-se calea de acces 
spre fi ecare proprietate privată. 

Șanțuri și podețe în amenaja-
re pe strada Avram Iancu
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Lună de lună, insist pentru a atrage atenȀia cu 
privire la menȀinerea și întreȀinerea curăȀeniei 
în Ineu și Mocrea, deoarece, ca și administraȀie 
locală, depunem eforturi constante pentru asi-
gurarea și întreȀinerea curăȀeniei, lucru pe care, 
sunt convins că orice cetăȀean de bună credinȀă 
poate să-l observe în fi ecare lună. 

Din păcate, atrag atenȀia pentru a nu știu 
câta oară, că avem și surprize neplăcute, când 
unii cetăȀeni nu respectă normele elementare 
de curăȀenie, aruncând sau depozitând diverse 
deșeuri în zone nepermise.

 Am evitat pe cât am putut să aplicăm 
sancȀiuni, mergând pe considerentul că până 
la urmă și cei mai necivilizaȀi, văzând eforturi-
le depuse de noi și ineuanii gospodari  care au 
grijă de întreȀinerea curăȀeniei, vor lua aceste 
exemple și se vor conforma regulilor de bună 

convieȀuire, specifi ce oricărei comunităȀi locale.
Sper ca eforturile noastre de a avea un oraș cu-

rat și bine întreȀinut să fi e apreciate de către toȀi 
ineuanii și de aceea, îmi doresc atăt eu, cât sunt 
convins că și majoritatea cetăȀenilor orașului să 
nu mai vedem aruncate anapoda gunoaie prin 
șanȀuri, pe pășune sau alte zone limitrofe dru-
murilor, ori la intrările-ieșirile din oraș.

ÎntreȀinerea și menȀinerea curăȀeniei orașului 
este o responsabilitate colectivă a comunităȀii, 
motiv pentru care reamintesc că proprietarii 
de case, terenuri sau spaȀii comerciale, trebu-
ie să întreȀină proprietăȀile pe care le deȀin cât 
și spaȀiile afl ate pe domeniul public din faȀa 
proprietăȀilor (trotuare, spaȀii verzi, șanȀuri), 
prin tunderea ierbii, curăȀarea pomilor, 
întreȀinerea șanȀurilor și podeȀelor, adunarea 
deșeurilor dacă este cazul și au obligaȀia de a nu 
lăsa animalele din gospodărie pe domeniul pu-
blic, respectiv câini,vaci, cai și altele.

Dorim să readucem în atenȀia dumneavoastră 
necesitatea și obligaȀia fi ecăruia de a respecta 
normele elementare de curăȀenie, există un pro-
gram stabilit de colectare a gunoiului menajer, 
iar atunci când aveȀi probleme în depozitarea 
unor anumite tipuri de gunoi rezultat din diver-
se activităȀi gospodărești nu ezitaȀi să ne cereȀi 
sprijinul.

Viceprimar Alb Ionel

Întreținerea curățeniei în oraș este o responsabilitate colectivă
Primaria Orașului Ineu

vă aduce la cunostinta faptul 

că in conformitate cu prevederile legale

 din OrdonanȀa Guvernului nr. 21/2002, 

aprobată cu Legea 515/2002 ,

cad in sarcina cetăȀenilor anumite obligaȀii:

a). Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le 
detin ca proprietate sau in chirie, a anexelor gospo-
daresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora (in spe-
cial cositul ierbii in perioada de vara);

b). Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea caro-
sabila a strazii sau a drumului, pe portiunea din dreptul 
gospodariei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

c). Depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaie-
lor numai in locurile special amenajate de autori-
tatile administratiei publice locale si cu respectarea 
programului de salubrizare (in special a nu se mai 
arunca gunoaie în zonele limitrofe);

d). Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si 
podetelor aferente proprietatii.

Urmare a celor mentionate mai sus va comunicam 
faptul ca aceste obligatii sunt valabile si pentru gos-
podariile nelocuite a caror detinatori sunteti.

In vederea respectului de sine, a celui fata de con-
cetateni si pentru o viata armonioasa si sanatoasa, 
va rugam sa indepliniti obligatiile mentionate, in caz 
contrar ne vedem pusi in situatia de a aplica preve-
derile legale.

VămulȀumim!

Primăria Orașului Ineu

Viceprimar

Alb Ionel

- Să nu daȀi curs solicitărilor primite prin 
telefon din partea unor persoane necunos-
cute prin care sunteȀi anunȀaȀi că o rudă a 
fost implicată într-un accident sau că aȀi 
câștigat premii sau concursuri la care nu aȀi 
participat și vi se cer sume de bani;

- În cazul în care la ușa dumneavoastră se 
prezintă persoane care vând sau cumpără di-
ferite produse, evitaȀi-le. În nici un caz nu 
le permiteȀi accesul în locuinȀă sau în cur-
tea casei;

- Înainte de plecarea de acasă, închideȀi 
bine ferestrele camerelor, băilor și încuiaȀi 
toate ușile exterioare cu cheia;

- Când plecaȀi de acasă, rugaȀi vecinii 
sau rudele apropiate să vă supravegheze 
locuinȀa, procedaȀi la fel și dumneavoastră 
când aceștia sunt plecaȀi;

- Nu faceȀi publică plecarea dumneavoas-
tră de acasă pe reȀelele de socializare (ex. Fa-
cebook);

- În timpul nopȀii, încuiaȀi (cu lacăt, ză-
voare etc.) ușile grajdurilor sau anexelor 
godspodărești unde ȀineȀi animale sau pă-
sări;

- Nu lăsaȀi animalele nesupravegheate pe 
pășuni sau pe marginea drumurilor;

- EvitaȀi discuȀiile despre bunurile de valoa-
re pe care le deȀineȀi in locuinȀă

Dacă sunteȀi victima sau martorul unor 
infrancȀiuni sunaȀi la numărul unic de 
urgenȀă 112- apel gratuit!

Poliția vă 
atenționează!

Nu distrugeți bunurile orașului, ale comunității!
Din păcate, constatăm că avem în oraș și indivizi 

cărora le lipsesc cei „7 ani de acasă”, dând dovadă de 
o totală lipsă de educaȀie. 

Este vorba de faptul că în noaptea de sâmbătă 
24.06.2017, spre duminică 25.06.2017, a fost vanda-
lizată fântâna arteziană de pe strada Decebal și Locul 
Căsătoriilor de lângă Primăria Orașului Ineu. Ter-
menul de ”vandalizare” provine de la poporul migra-
tor cu același nume, care a produs mari pagube, prin 
locurile pe care le-a străbătut. S-a afl at că distrugerile 
s-au produs în jurul orei 03:00, odată cu ieșirea ”van-
dalilor” de la discotecă. Vinovat ar fi  alcoolul, care ar 
fi  produs o încăierare ce a dus la distrugerea dome-
niului public. PoliȀia Locală în colaborare cu PoliȀia 
Orășenească cercetează faptele petrecute și vor căuta 
să identifi ce autorii, pentru a fi  trași la răspundere.

StimaȀi ineuani, în astfel de situaȀii nu ezitaȀi să 
sesizaȀi structurile competente ce asigură siguranȀa 
publică, respectiv PoliȀia Orășenească și PoliȀia Lo-
cală, pentru a preveni pe viitor astfel de incidente. 

Domeniul public este un bun comun al tuturor, la 
care contribuim cu toȀii și de aceea responsabilitatea 

este a tuturor de a păstra în cele mai bune condiȀii, 
lucrurile de care ne bucurăm și serviciile de care be-
nefi ciem. Sâmbătă seara parcul Decebal era plin de 
oameni, care au ieșit să se bucure de frumuseȀea lo-
cului, de răcoarea venită de la fântână și de spaȀiul 
frumos amenajat. 

Duminică dimineaȀa, însă, ineuanii ce au găsit? 
Proprietatea publică a orașului distrusă de niște in-

divizi care nu au ce căuta într-un oraș civilizat
Doar împreună putem să păstrăm Orașul Ineu fru-

mos și curat! 
Primăria Ineu
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Extras din Articolul 6 Legea 
50/1991:

(4) În vederea eliberării certifi ca-
tului de urbanism, solicitantul - orice 
persoană fi zică sau juridică interesată 
- se va adresa autorităţilor prevăzute 
la art. 4 cu o cerere care va cuprinde 
atât elementele de identifi care a imo-
bilului pentru care se solicită certifi -
catul de urbanism, respectiv localita-
te, număr cadastral şi număr de carte 

funciară, unde este cazul, dacă legea 
nu dispune altfel, cât şi elementele 
care defi nesc scopul solicitării.

(5) Certifi catul de urbanism nu con-
feră dreptul de a executa lucrări de 
construcţii. 

(6) Certifi catul de urbanism se emi-
te şi în următoarele situaţii: 

a) în vederea concesionării de tere-
nuri, potrivit legii; 

b) în vederea adjudecării prin lici-

taţie a proiectării lucrărilor publice în 
faza de „Studiu de fezabilitate”, po-
trivit legii; 

c) pentru cereri în justiţie şi operaţi-
uni notariale privind circulaţia imobi-
liară, atunci când operaţiunile respec-
tive au ca obiect: 

– comasarea, respectiv dezmembra-
rea terenurilor din/în cel puţin 3 par-
cele; 

– împărţeli ori comasări de parcele 

solicitate în scopul realizării de lucrări 
de construcţii şi de infrastructură; 

– constituirea unei servituţi de tre-
cere cu privire la un imobil. 

Operaţiunile juridice menţionate, 
efectuate în lipsa certifi catului de ur-
banism, sunt lovite de nulitate. Soli-
citarea certifi catului de urbanism este 
facultativă atunci când operaţiuni-
le de împărţeli ori comasări de parce-
le fac obiectul ieşirii din indiviziune, 
cu excepţia situaţiei în care solicita-
rea este făcută în scopul realizării de 
lucrări de construcţii şi/sau de lucrări 
de infrastructură.

Primăria orașului Ineu

 INFORMAȚII UTILE : Documente necesare 
pentru obținerea Certificatului de Urbanism

În baza Ordinului comun nr 45/1991 
al Ministerului Agriculturii și Alimen-
taţiei, privind unele măsuri pentru 
protecţia familiilor de albine împotriva 
intoxicaţiilor cu pesticide , a Legii nr. 
383/ 2013 a apiculturii și a OG.4/1995 
actualizată, vă comunicăm obligaţiile 
ce revin celor implicaţi în această ac-
ţiune. 

Obligariile 
producătorilor agricoli

Producătorii agricoli care execută sau 
benefi ciază de tratamente fi tosanitare 
CU pesticide au următoarele obligaţii: 

- să înștiinţeze în scris, cu cel puţin 
48 de ore înainte de efectuarea trata-
mentului, consiliile locale pe teritoriul 
cărora se găsesc suprafeţele ce urmea-
ză a fi  tratate, precum și cele ale căror 
limite teritoriale se afl ă la mai puţin de 
5 km de aceste suprafeţe. trebuie spe-
cifi cat: 

Ԃ locul tratamentului; 
• data inceperli și durata tratamentului; 
• denumirea produsului folosit și re-

manenţa acestuia; 
• metoda de aplicare și mijlocul cu 

care se execută; 
- să efectueze tratamente cu insecti-

cide numai pe timp liniștit, fără vânt și 
numai asupra culturilor auricule ento-
mofi le sau pomilor fructiferi care nu se 
afl ă în stadiul de înfl orire, iar pentru si-
tuaţii excepţionale se vor utiliza numai 
produsele de protecţia plantelor care 
manifestă selectivitate faţă de insecte-
le polenizatoare (albine și bondari),în 
conformitate cu O.G.4/1995 actualiza-
tă, art.27: 

În scopul reducerii riscului de impact 
asupra sănătăţii oamenilor și a anima-
lelor, precum și pentru protecţia albi-
nelor și a mediului înconjurător, sunt 
interzise: 

-aplicarea tratamentelor la plante 
melifere,cât și la cele care își realizea-
ză polenizarea cu ajutorul albinelor, 
cu produse toxice pentru albine,în pe-
rioada înfl oritului.Unele tratamente 
se pot face numai în cazuri deosebite, 
cu aprobarea și sub controlul ofi ciilor 
fi tosanitare,al fi lialei silvice și al agenţi-
ei judeţene pentru protecţia mediului; 
Ncrespectarea acestui articol constitu-

ie contravenţie sancţionată cu amendă 
conform art.31 ,pct.4.lit.g: sau amendă 
de la 4.000 de lei la 8.000 de lei: 

- aplicarea tratamentelor la plantele 
melifere, precum și la cele care își rea-
lizează polenizarea cu ajutorul albine-
lor, cu produse toxice pentru albine, în 
perioada înfl oritului, fără aprobare. 

O mare atenţie trebuie să acorde și 
fermierii care seamănă seminţe tratate 
cu produse de protecţie a plantelor din 
specia nennicotinoidelor.În acest sens, 
fermierii au și obligaţia de a anunţa 
Primăria și Ofi ciul Fitosanitar jude-
ţean precum și de a semnaliza cu plă-
cuţe de avertizare parcelele respective 
(vezi articolul respectiv). 

Consiliile locale vor lua măsuri pen-
tru anunţarea în scris sau telefonic, 
cu cel puţin 24 ore înainte. a tuturor 
culturilor care au vatră de stupină sta-
ţionară/permanentă sau temporară/
pastorală situate în raza teritorială a 
localităţii, precum și circumscripţia 
sanitar-veterinară, despre locul, data 
începerii și mijloacele cu care se exe-
cută tramentele cu insecticide. 

Obligaţiile apicultorilor
- să comunice autorităţilor adminis-

traţiei publice locale în a căror rază te-
ritorială se afl ă stupina, locul de ampla-
sare al acesteia, perioada utilizării vetrei 
de stupină, numărul familiilor de albi-
ne, sediul sau adresa deţinătorului de 
stupi, asigurând evidenţa acestora, dar 
și protecţia familiilor de albine împotri-
va tratamentelor fi tosanitare; 

- să închidă sau să indeparteze la o 
distanţă de peste 5 km de suprafeţe-
le supuse tratamentului, familiile de 
albine, atunci când au fost înștiinţaţi. 
Intervalul de timp în care este necesar 
ca familiile de albine să fi e închise sau 
îndepărtate, poate fi  de 48 ore la erbi-
cide și insecticide,24 ore la fungicide și 
acaricide. 

- să sesizeze imediat în scris circum-
scripţia sanitar-veterinară în cazul 
producerii intoxicaţiilor la familiile 
de albine situate în raza teritorială a 
localităţii, precum și circumscripţia 
sanitar-veterinară, despre locul, data 
începerii și mijloacele cu care se exe-
cută tramentele cu insecticide. 

Măsuri pentru protejarea albinelor la 
aplicarea tratamentelor fi tosanitare

Extras din Articolul 7 Legea 50/1991: 
(1) Autorizaţia de construire se emite pentru executarea lucrărilor de 

bază și a celor aferente organizării executării lucrărilor, în cel mult 30 de 
zile de la data depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lu-
crărilor de construcţii, care cuprinde, în copie, următoarele documente: 

a) certifi catul de urbanism;
b) dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren și/sau 

construcţii și, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extra-
sul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu 
dispune altfel;

c) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., 
Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desfi inţare - P.A.D. sau 
Proiectul pentru autorizarea organizării execuţiei lucrărilor - P.O.E.;

d) avizele și acordurile stabilite prin certifi catul de urbanism, după caz, 
punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului și, 
după caz, actul administrativ al acesteia, precum și acordul vecinilor, în 
situaţiile expres prevăzute de actele normative și reglementările tehnice 
în vigoare;

f) dovada privind achitarea taxelor aferente autorizaţiei de construire.
(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru construcţiile re-

prezentând anexele gospodărești ale exploataţiilor agricole termenul de 
emitere a autorizaţiei de construire este de 15 zile de la data înregistră-
rii cererii.

(6) Neînceperea lucrărilor ori nefi nalizarea acestora în termenele stabi-
lite conduce la pierderea valabilităţii autorizaţiei, fi ind necesară emiterea 
unei noi autorizaţii de construire. În situaţia în care caracteristicile nu se 
schimba faţă de autorizaţia iniţială, se va putea emite o noua autorizaţie de 
construire, fără a fi  necesar un nou certifi cat de urbanism. 

(7) (..... n.r.) investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea 
valabilităţii autorizaţiei cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acesteia. Pre-
lungirea valabilităţii autorizaţiei se poate acorda o singură dată și pentru o 
perioadă nu mai mare de 12 luni.

(8^1) Investitorul are obligaţia ca la începerea lucrărilor să monteze pe 
amplasamentul investiţiei, la loc vizibil, panoul de identifi care al acesteia.

(9) Autorizaţia de construire se emite dacă sunt îndeplinite cumulativ 
condiţiile cerute prin prezenta lege. Autoritatea emitentă a autorizaţiei nu 
este responsabilă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de exis-
tenţa, în momentul emiterii actului, a unor litigii afl ate pe rolul instanţe-
lor judecătorești privind imobilul - teren și/sau construcţii -, responsabi-
litatea aparţinând solicitantului.

(15) În situaţia în care în timpul executării lucrărilor și numai în peri-
oada de valabilitate a autorizaţiei de construire survin modifi cări de temă 
privind lucrările de construcţii autorizate, care conduc la necesitatea mo-
difi cării acestora, titularul are obligaţia de a solicita o nouă autorizaţie de 
construire, potrivit prevederilor prezentei legi.

(18) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire se calculează po-
trivit legii. 

(19) Taxa pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire se 
calculează la 30% din valoarea iniţială a taxei de autorizare.

Primăria orașului Ineu

 INFORMAȚII UTILE : 
Documente necesare 

pentru obținerea 
Autorizației de Construire
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1.Primăria Orașului Ineu- 0257/511550

2.Politia Orășenească Ineu- 0257/511080

3. PoliȀia Locală Ineu- 

0257/511893/ 0733511104

4.Evidenta populatiei/ buletine-  0257/512693

5.Parchetul de pe langa Judecatoria Ineu - 0257/511308

6.Judecătoria Ineu- 0257/511309

7.Liceul „Mihai Viteazul”- 0257/511544

8. Liceul ”Sava Brancovici”- 0257/512988

9.Spitalul Orășenesc Ineu -0257/511222

10. Spital Psihiatrie Mocrea-0257/329988

11.Starea Civilă/decese- 0745543101

12.Pompieri Ineu -0257/251212

13. Jandarmeria Ineu -0257/514950

14. Apă – Canal

 0726122402/ 0257/511772

15. Deranjamente ENEL- 0257/929 – contracte ENEL- 

0372/575368

16. FinanȀe Ineu  -0257/511553

17.Trezorerie Ineu-  0257/511741

18. UAMS-  0257/511773

19. Centrul de Zi - 0257/511600

20. APAI - 0742458888

21. Șomaj - 0773983175

22. Capelă-  0755674633

T E L E F O A N E  U T I L E

În urma avertizării de ca-
niculă pentru această vară  
emisă de meteorologi, cu 
atenţionare de temperaturi 
peste 35 grade celsius la 
nivelul judeţului Arad, Di-
recţia de Sănătate Publică a 
Judeţului Arad recomandă 
populaţiei următoarele mă-
suri preventive:

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

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

• purtarea pălăriilor de 
soare, haine lejere și ample, 
din fi bre naturale, de culori 
deschise;

• lichidele consumate tre-
buie să nu fi e foarte reci, de-
oarece se elimină mult mai 
repede din stomac decât 
cele calde;

• nu consumaţi alcool (in-

clusiv bere sau vin) deoarece 
acesta favorizează deshidra-
tarea și diminuează capaci-
tatea de luptă a organismu-
lui împotriva căldurii;

• evitaţi băuturile cu conţi-
nut ridicat de cofeina (cafea, 
cola) sau de zahăr (sucuri 
răcoritoare carbogazoase) 
deoarece acestea sunt diu-
retice;

• consumaţi fructe și legu-
me proaspete (pepene ver-
de, galben, prune, castra-
veţi, roșii) deorece acestea 
conţin o mare cantitate de 
apă;

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

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

Atenție la caniculăA FOST FURTUNĂ MARE LA INEU!
O furtună năpraznică a lovit Orașul Ineu. 

Prin intermediul reȀelei de socializare fa-
cebook s-a informat populaȀia cu privire 
la aspectul protejării autovehiculelor și a 
locuinȀelor, totul derulându-se însă cu re-
opeziciune, furtuna care s-a abătut asupra 
orașului fi ind una cu o intensitate la care nu 
se aștepta nimeni.

Natura s-a dezlănȀuit, a scos copacii din ră-
dăcini, a rupt fi re din reaȀeaua de electricitate, 
unele mașini au fost zgâriate din cauza cren-
gilor uscate care au căzut la pământ. CâȀiva 
propietari de autoturisme au rămas fără lu-
netă din cauza crengilor…o furtună cum de 
mulȀi ani orașul nostru nu a mai cunoscut.

După ce a trecut urgia naturii, s-au văzut și 
pagubele, destul de însemnate, orașul fi ind 
practic paralizat pentru o perioadă bună de 
timp. 

Au fost și avarii la reȀeaua elctrică, străzi in-
undate, copaci căzuȀi, Ineul a trecut prin cli-
pe grele, căci cu urgia naturii nimeni nu se 
poate pune.

Imaginile sunt sugestive pentru cum a arătat 
Ineul după ce a trecut furtuna, administraȀia 
locală, fi rmele de salubritate și autorităȀile 
responsabile cu ordinea și intervenȀiile, re-
spectiv PoliȀia Locală și Detașamentul de 
Pompieri Ineu, mobilizându-se imediat 
pentru a elibera carosabilul, dar și pentru a 
curăȀa domeniul public. 

Vorbe din bătrâni - Iulie

Zodia Leului (13 iulie -12 august)

Căldura mare din Iulie însemnează an bun. Dacă paianjenul își rupe pânza în două, va plo-
ua, dacă luna plină are curte la amiazi și răsărit, urmează timp senin, statornic. Mușuroaiele 
de murnici, mai ridicate ca de obicei, vestesc iarnă grea. Ce nu poate coace iulie, nu poate 
frige nici lunile ce vin. 

Aduce femei isteȀe, frumoase, cari caută nod în papură. Nu uită ușor răul ce li s-a făcut. Au 
însă inima deschisă și nu sunt pornite la gânduri urâte. BărbaȀii sunt buni la sufl et, dar sunt 
cam papă lapte și fără voinȀă, deși ȀinuȀi în scurt, duc treburile la capăt.


