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Maslu
la Biserica Ortodoxă din Șeitin
Duminică 13 octombrie am asistat

Fie ca Sfantul Apostol
Andrei să aducă în casa
dumneavoastră, sănătate
şi credinţă, împliniri
şi speranţă, bucurii şi
numai bine.
Urăm tuturor celor
care pe data de 30 noiembrie îşi aniversesază
ziua de nume un călduros La Mulţi Ani!
Primar, viceprimar
și Consiliul Local

cu toții la un important eveniment al
comunității creștin ortodoxe din Șeitin:
Taina Sfântului Maslu. A fost o zi specială
de cinstire a Bisericii Ortodoxe din Șeitin,
o zi în care întreaga comunitate creștin
ortodoxă s-a rugat pentru binele tuturor.
Taina Sfântului Maslu a fost oficiată de un
sobor de preoți la slujbă participând foar>>> pag. 2
te mulți credincioși.

Curățenia comunei în atenția tuturor!

O amplă acțiune de
curățenie în comună s-a
desfășurat în cadrul programului național „Let’s
do it România”, program
la care au luat parte elevii
și profesorii din comuna
noastră. Astfel, elevii însoțiți
de dascăli și reprezentanți ai
primăriei au adunat deșeuri
din comună.

>>> pag. 7

Halloween la Șeitin

Ziua Morților, Luminația sau
Sărbătoarea Tuturor Sfinților

1 Noiembrie este ziua în care oamenii își îndreaptă gândurile, mai mult ca
de obicei, înspre cei dragi, care au trecut în neființă. Numită și Ziua Morților,
Ziua tuturor sfinților, Luminația sau
Luminațiile, 1 Noiembrie este celebrată
în foarte multe țări creştine din lume.
Semnificația Zilei Morţilor se regăsește

în tradiţia Bisericii Romano-Catolice,
însă aceasta a fost preluată în timp și de
ortodocși, luterani, calvini sau unitari>>> pag. 7
eni.
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Șeitinul a avut în acest an o
zi de Halloween specială, o
zi în care măștile și personajele de basme au poposit la
școală. Acesta este locul unde
Halloweenul a fost la el acasă. Am avut plăcerea de a vedea costumații care mai de care
mai inspirate, personaje din
povești, zâne, feți frumoși și
multe vrăjitoare și văjitori. O zi
de poveste cu personaje captivante.

>>> pag. 4
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Taina Sfântului Maslu la Biserica Ortodoxă din Șeitin
În după amiaza zilei de 13
10 2013, duminica Sfinților
Părinți de la Sinodul VII
ecumenic și ajunul sărbătorii cuvioasei Parascheva, preoții din Cercul
misionar IV al Protopopiatului Arad au săvârșit Taina
Sfântului Maslu în Biserica Sfântul Grigorie Teologul din Parohia Șeitin. Astfel, credincioșii parohiei,
dar și cei din parohiile vecine s-au adunat în număr
mare în biserica parohială,
dornici de a se împărtăși de
harul Sfântului Duh conferit de această sfântă taină și
încredințați fiind de puterea
Mântuitorului Iisus Hristos
de a da vindecare trupească și sufletească prin Taina
Sfântului Maslu. Bucuria
și trăirea duhovnicescă au
fost sporite de prezența în
mijlocul nostru a ieromo-
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nahului dr. Iustin Popovici,
consilierul cultural al Arhiepiscopiei Aradului, care
cu ardentă pasiune a rostit
și cuvântul de învătătură,
subliniind importanța Sfintelor Taine în viața noastră
și mai ales în urcușul duhovnicesc al fiecăruia, precum și importanța Cercurilor misionare în viața
parohiilor.
La final preoții parohi Liviu Iștoc și Radu Bocșa au
mulțumit celor 12 preoți
pentru participare și împreună slujire, iar credincioșii
au fost unși cu untdelemn
sfințit la această Sfântă Taină, iar corul parohiei a interpretat un buchet de pricesne. Seara s-a ăncheiat cu
o agapă frățească organizată de Comitetul de femei al
parohiei.
Preot Liviu Iștoc
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Halloween la Șeitin

Prezența sărbătorii de halloween s-a făcut simțită din plin la școală, unde elevii au intrat în atmosfera zilei specifice costumându-se în personajele favorite sau venind cu dovleci sculptați. Și sălile de clasă au fost
împodobite în culorile toamnei, măștile completând decorul. Halloweenul a adus bucurie între elevi, dovadă stând
și imaginile surprinse cu această ocazie.

>>> pag. 1

Originile Halloween-ului

Această sărbătoare datează de pe vremea vechilor festivaluri celtice cunoscute sub numele de Samhain. Celţii, care
acum 2000 de ani trăiau în zona Irlandei
şi a Angliei sărbătoreau la începutul lunii
noiembrie Anul Nou.
Această zi marca pentru ei sfârşiţul verii
şi începutul zilelor întunecoase şi reci de
iarnă, o perioadă a anului asociată de
aceştia cu moartea. Celţii aveau credinţa
că în noaptea dinaintea noului an limita dintre lumea celor vii şi lumea celor
morţi devenea neclară. În noaptea de
31 octombrie ei celebrau Samhain-ul,
noapte în care ei credeau că spiritele celor morţi se întorceau pe pământ.
În afara daunelor pe care spiritele le cauzau recoltei, celţii erau convinşi că prezenţa acestora favoriză predicţiile despre
viitor. Pentru un popor care depindea în
totalitate de natură aceste profeţii reprezentau o sursă importantă de confort
şi direcţie de-a lungul unei ierni lungi.
Pentru comemorarea acestui eveniment
druizii făceau focuri imense în aer liber
la care oamenii se adunau şi aduceau
ofrande zeităţilor celtice. În timpul
acestui ritual, celţii purtau costume reprezentând de obicei animale şi încercau
să îşi ghicească viitorul reciproc. În anul
43 d.H. însă romanii au cucerit teritoriul
celtic aşa că obiceiurile acestora s-au
transformat uşor, uşor, căpătând influenţe romane. Până în anul 800 influenţa
creşţinătăţii s-a răspândit între celţi.
De aceea, în secolul VII, papa Bonifa-

ciu a declarat ziua de 1 noiembrie ziua
Sfinţilor (All Saints day), o zi menită să
cinstească şi să onoreze martirii şi sfinţii.
Intenţia papei fusese de fapt să înlocuiască sărbătoarea păgână a celţilor, cu o
sărbătoare religioasă. Această sărbatoare se mai numea şi All hallows (hallowsfânt), care s-a transformat de-a lungul
timpului în Halloween. Sărbătoarea şi-a
păstrat tradiţiile celtice, fiind celebrată
asemănător cu Samhain: focuri în aer
liber, parade şi costume.
Unul dintre cele mai populare mituri de
Halloween este, în mod sigur, cel legat
de felinare sculptate în dovleci, numite
de americani “Jack-o-lantern”. Aceste
felinare erau făcute la început din napi,
pentru că apoi să se folosească dovlecii.
Desigur că există şi un mit în spatele
acestui obiect care trebuie să fie în fiecare casă în noaptea de Halloween. Acest
mit izvorăşte dintr-o veche legendă
irlandeză, care spune că a fost odată un
fermier bătrân şi avar numit Jack Zgârcitul. Acesta era zgârcit, cartofor şi avea un
temperament foarte urât.
Se spune că el a păcălit diavolul să se caţere într-un copac şi apoi l-a prins acolo
sculptând o cruce pe trunchiul copacului. Diavolul, înfuriat, pentru a se răzbuna l-a blestemat pe bătrânul Jack să cutreiere pentru totdeauna pământul, fără
să poată intra vreodată în iad sau în rai.
Singurul lucru pe care i l-a îngâduit
diavolul a fost să poarte cu el un felinar
sculptat într-un dovleac care să îi lumineze calea.
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Noul parc prinde contur! Un nou buldoexcavator în dotarea Primăriei!

Parcul din centrul Șeitinului reprezintă una dintre
investițiile acestui sfârșit de an. S-a muncit de zor pentru amenajarea acestui parc, lucrare importantă pentru comună deoarece prin realizarea acestui obiectiv
se schimbă radical estetica centrului civic al Șeitinului.
Realizat prin forțe proprii, parcul, după cum chiar primarul Mircea Totorean afirma, va da un plus de imagine comunei și în același timp va fi un loc de relaxare
pentru cei vârstnici și de joacă pentru cei tineri. Prevăzut cu alei pavate și spații verzi, parcul este gândit de
așa manieră încât să fie atât estetic, cât și util.

Primarul Totorean Mircea
supervizând lucrările

Imagini din timpul lucrărilor

Parcul de utilaje al Primăriei s-a îmbogățit prin
achiziționarea unui buldoexcavator, utilaj extrem de necesar în executarea lucrărilor edilitar
gospodărești de pe raza comunei. Este un lucru de
bun augur pentru comună,
ceea ce demonstrează interesul autorităților locale
pentru a avea la dispoziție
propriile utilaje în vederea
intervențiilor necesare de
pe raza comunei.
Buldoexcavatorul a fost
achiziționat din fonduri
proprii, pentru a putea fi
folosit la lucrările comunei cât mai repede. În acest

sens primarul Totorean
Mircea ne-a declarat: „Una
din preocupările mele ca și
primar este aceea de a optimiza costurile primăriei . Prin asigurarea unui
parc de utilaje complet,

La mulți ani nană Sofia!

Chiar dacă nana Sofia Dănilă a împlinit deja o sută de ani, primarul și viceprimarul comunei noastre doresc să-i
transmită încă o dată, La Mulți Ani și
multă sănătate și prin intermediul zi-

Grupul de Acţiune Locală Lunca Mureşului de Jos
Informaţii suplimentare la sediul GAL: Adresa - oraş Pecica jud. Arad str 2 nr 148
Tel 0257_468 323 / Fax 0257_468 633 / www.galluncamuresuluidejos.ro

APEL DE SELECŢIE
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală „Lunca Mureşului de Jos”
Anunţă lansarea Apelului de Selecţie pentru Măsurile:
Măsura 41.111 - „ Formare profesională pentru tinerii fermieri si fermele de semisubzistenţă”;
Măsura 41.121 - „ Modernizarea exploataţiilor agricole”;
Măsura 41.123 -„ Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi
forestiere”; Măsura 41.125 - „ îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”; Măsura
41.312 -„ Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderilor - „încurajarea activităţii turistice”;
Măsura 41.322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor,îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii Masiva;421 - „Implementarea proiectelor de cooperare”.
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: 5 Data publicării:
4 noiembrie 2013
1. Data lansării Apelului de Selecţie: 5 noiembrie 2013
2. Data limită de depunere a proiectelor: 9 decembrie 2013 respectiv
30 decembrie 2013 - pentru Măsura 421
3. Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele: Depunerea
proiectelor aferente Măsurilor lansate în sesiune se va face la sediul GAL
“Lunca Mureşului de Jos”din Oraşul Pecica, str.2, nr. 148, în intervalul
orar 09:00 - 12:00 iar solicitantul va depune proiectul în 3 exemplare (1
original şi 2 copii conform cu originalul).
4. Fondul disponibil, suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect:
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.111 - „Formare profesională
pentru tinerii fermieri şi fermele de semisubzistenţă” este de 18.000

vom putea executa lucrările de interes pentru comună la costuri mult mai
mici. Consider că gestionarea cât mai judicioasă și
corectă a bugetului comunei este o prioritate!”

euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.111 este de 6.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” este de 141.060 euro. Suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii
41.121 este de 40.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.123 - „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” este de 400.000 euro. Suma
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui
proiect din cadrul măsurii 41.123 este de 200.000 euro iar suma minimă
este de 5.000 euro
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.125 - „îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii
şi silviculturii” este de 57.060 euro. Suma maximă nerambursabilă
care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii
41.125 este de 57.060 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.312 - „Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de micro-intreprinderi” este de 165.270,64 euro.
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea
unui proiect din cadrul măsurii 41.312 este de 70.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.313 - „încurajarea activităţii
turistice” este de 220.026 euro. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 41.313
este de 150.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 41.322 - „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia
rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” este de 29.468 euro.
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arului nostru. La Mulți Ani! Și să nevedem și anul următor, pentru a putea
să ne depănați câteva amintiri, care cu
siguranță reprezintă file de istorie ale
Șeitinului.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea
unui proiect din cadrul măsurii 41.322 este de 29.468 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
Fondurile disponibile pentru Măsura 421 - „Implementarea proiectelor
de cooperare” este de 60.000 euro. Suma maximă nerambursabilă care
poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect din cadrul măsurii 421
este de 20.000 euro iar suma minimă este de 5.000 euro.
5. Potenţialii beneficiari vor depune odată cu Cererea de Finanţare şi
Declaraţia -ANEXA 1 la prezentul document, prin care se angajează să
raporteze către GAL toate plăţile aferente proiectului selectat, ce vor fi
efectuate de APDRP către ei.
6. Documente justificative: Documentele justificative necesare se găsesc pe site-ul www.apdrp.ro pentru versiunea Ghidului Solicitantului
valabilă la data lansării Apelului de Selecţie.
Cerinţele de conformitate şi eligibilitate: Proiectul propus trebuie să
se încadreze în priorităţile din Planul de Dezvoltare Locală a Asociaţiei
Grupul de Acţiune Locală “Lunca Mureşului de Jos”. Solicitantul finanţării
trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului, în Fişa Măsurii pentru care
7. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL este
disponibilă pentru fiecare măsură pe site-ul GAL “Lunca Mureşului de
Jos” www.galluncamuresuluideios.ro.
8. în cazul departajării între două sau mai multe proiecte cu punctaj
egal, depuse pe aceeaşi Măsură, vor fi selectate cu prioritate cele care au
o valoare mai mică a cofinanţării publice (ajutor comunitar şi naţional),
până la atingerea sumei maxime disponibile a fondurilor nerambursabile.
9. Data şi modul de anunţare a rezultatelor: GAL “Lunca Mureşului de
Jos” va notifica în scris toţi solicitanţii privind rezultatul evaluării cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul Asociaţiei GAL “Lunca
Mureşului de Jos” în baza Raportului de Selecţie Intermediar. Contestaţiile privind rezultatele procesului de selecţie pot fi depuse, în maxim 5
zile lucrătoare de la data primirii notificării.
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Parteneriat între școlile din Șeitin și Semlac
Ţinând cont de importanţa experimentului în ora de chimie, împreună cu
Şcoala Gimnazială “Ioan Danicico” Semlac, continuăm parteneriatul care a
debutat cu câţiva ani în urmă, asfel că, azi, 7 noiembrie, ne-am întâlnit pentru a doua oară în acest semestru (prima întâlnire a avut loc pe data de 25
octombrie) la activităţile comune, în laboratorul şcolii Semlac.
Tematica celor două întâlniri a constat în aplicaţii practice la “ Metodele de
separare a componentelor amestecurilor”.
Elevii claselor a VII a ai celor două şcoli, au efectuat , folosind materiale şi
ustensile de laborator specifice chimiei: decantarea, filtrarea, cristalizarea şi
distilarea.
Rezultatele experimentelor au dus la fixarea noţiunilor teoretice, dar şi la o
mai bună înţelegere prin efectuarea lor “pe viu” şi la găsirea unor aplicaţii
practice ale diverselor metode de separare.
Este de remarcat faptul că, prin aceste întâlniri între elevii şcolilor noastre,
s-au legat prietenii, dar, mai mult, cei mai timizi elevi , neîncrezători în forţele lor uneori, au demonstrat că pot fi “buni, între cei mai buni.”
Ne propunem să continuăm activităţile comune, nu numai la această minunată disciplină experimental.
Prof. Caceu Emilia; Prof. Landina Giurgiulescu

ZBOARA ZMEIE

Pentru aceasta s-au grupat in cateva echipe (de
O zi frumoasa de toam- cate 2-3 temerari) si le-au
na, cu un soare inca pri- dat nume sugestive: Straetenos, pe cand inca nu tosplane, Racheta Albastoate frunzele ruginii au tra, Butterfly etc. Ei, si
parasit plopii inalti din ce-au facut tinerii nostri?
Lunca Muresului. Era ulAu confectionat cateva
tima vineri cu un pic de
zmee (din timp bineinvant. Era 25 octombrie.
teles). Folosind notiunile
Elevii Scolii Gimnaziale
acumulate la matematica,
«Stefan Bozian» din Seitin, impreuna cu toate ca- fizica si chiar limba romadrele didactice de la ciclul na, au masurat, au taiat,
gimnazial, s-au adunat au lipit pana au realizat
cu mic cu mare pe tere- cateva capodopere. Lenul de fotbal al comunei. am apreciat atat valoarea
Isi pusesera in cap sa se artistica cat si valentele
ia la tranta cu vantul (nu tehnice. Multi dintre ei,
folosind cuvantul ci cate- fiind la prima incercare
va bucati de hartie atent de acest fel, au ramas samestesugarite).
si etaleze doar talentele

Sărbătoarea recoltei
„Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru
toate lucrurile, în Numele Domnului nostru Iisus Hristos.” Efeseni 5:20
„Tu cercetezi pământul și-i dai belșug, îl umpli de
bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai
grâu, pe care iată cum îl faci să rodească: îi uzi brazdele,
îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia și-i binecuvântezi
răsadul. Încununezi anul cu bunătățile Tale și pașii Tăi
varsă belșugul. Câmpiile pustiului sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi
și văile se îmbracă cu grâu: toate strigă de bucurie și
cântă.” Psalmii 65: 9-13
Prof. Pop Beniamin
FOAIA DĂ ȘEITIN

artistice. In schimb, doua
echipe din clasa a VIII-a,
au dat dovada de ingeniozitate si au reusit incredibilul: au ridicat lucrarile
aflate in posesie personala
pana in inaltul cerului; si
chiar incercau mai mult,
dar … s-a terminat sfoara.
Toti admiram cerul albastru si dansul celor doua
zmee printre urmele avioanelor cu reactie.
Luptandu-se cu vantul,
un zmeu a fost rapit si s-a
ridicat, si s-a ridicat, pana
aproape nu s-a mai zarit.
Cu parere de rau l-am
parasit urandu-i sa-si gaseasca o Ileana Cosamzeana pe aceste plaiuri.

Totusi a fost recuperat a
doua zi (probabil posesorii i-au dat adresa de
resedinta) din mijlocul
satului. Nu daduse de nici
o Ileana (erau plecate la
oras la ve-un concurs de
Miss), doar de doua ciori
care vesteau vreme potrivnica jocului cu zmee.
Sigur, la urmatoarea

aventura de acest gen,
vom avea mai multe zmee
pe cer si probabil ca ii
vom invata si pe colegii
mai mititei taina confectionarii si ridicarii zmeelor.
A consemnat pentru dumneavoastra in numele tuturor cadrelor didactice, organizator prof. Matica Dan.
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Ziua Morților, Luminația sau Sărbătoarea Tuturor Sfinților
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În Evul Mediu, pe 1 Noiembrie, după Sfânta Liturghie dedicată Zilei tuturor
sfinților, oamenii își petreceau după-amiaza în cimitire, rugându-se pentru sufletele răposaților. Așa se
explică originea consacrării
primei zile din Brumar drept
zi de pomenire a morților.
De aici provine obiceiul de a merge pe 1 Noiembrie în cimitir, de a duce
flori și coronițe de flori, de
a aprinde lumânări și a spune rugăciuni pentru sufletele morților. În biserici, se
săvârșește vecernia (slujba
de seară) în memoria celor
trecuți în veșnicie.
De 1 Noiembrie, cimitirele se transformă în oaze de
lumină!
Cu câteva zile înainte,

creștinii merg la cimitir şi
curăță mormintele, iar pe 1
Noiembrie aceștia duc flori
la cimitir, în special crizanteme, flori specifice toamnei și acestei sărbători. Mormintele se împodobesc cu
flori și coroane de flori. Se
aprind lumânări și candele pentru sufletele celor
decedați. În această zi, oamenii dau de pomană în memoria morților.
Și în comuna noastră anul
acesta de 1 noiembrie cimitirele au fost împodobite cu
flori, candelele s-au aprins,
iar cei trecuți în neființă au
fost cinstiți de către familii,
aducându-se un omagiu celor plecați dintre noi. 1 noiembrie a fost sărbătorită
după toate tradițiile și canoanele bisericești!

Sărbătoarea recoltei
Dumnezeu e dragoste
În dragostea Lui ne binecuvântează cu tot ce avem
nevoie.
Datorită dragostei Sale,
pământul își dă rodul. Mai
întâi cerul toarnă (revarsă)
ploaie și pământul își dă rodul. Astfel avem ce pune pe
masă, de multe ori mult mai
mult decât avem nevoie.
Cel mai minunat Dar al
lui Dumnezeu este Iisus
Hristos, care a murit pentru păcatele noastre, El fiind
Singurul care ne poate spăla
inima și Unicul care ne poa-

Curățenia comunei în atenția tuturor!

te face fericiți.
Datoria noastră este Să-I
mulțumim lui Dumnezeu
pentru toate și să-i dăruim
Lui inimile noastre.
Fiți recunoscători!
Prof. Pop Beniamin
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A fost o acțiune de voluntariat în care cei implicați au pus umărul
la asigurarea curățeniei în comună, viceprimarul Misaraș Flavius coordonând întreaga
acțiune. Felicităm pe toți cei care au partici-

ATENȚIE la plata impozitului pe venitul agricol!

Agricultorii care deţin peste două
hectare de teren pe persoană fizică şi au mai multe animale au de
plată impozit agricol, începând
din acest an, care trebuie achitat în
două tranşe până la finele anului.
Fiind primul an în care trebuie
să se achite impozitul pe venitul
agricol, s-au stabilit două termene de achitare a sumelor datorate.
Jumătate din impozit trebuia achitat până pe 25 octombrie 2013, iar
cealaltă jumătate a lui, până pe 15
decembrie.
Ca şi sume de plată, acestea difeFOAIA DĂ ȘEITIN

ră în funcţie de suprafaţa cultivată,
potrivit normelor de venit stabilite prin OG nr. 8/2013 completată
ulterior. De exemplu, o persoană
care are cinci hectare de teren va
plăti impozit doar pentru trei dintre ele. Norma de venit pentru un
hectar de cereale este stabilită de
stat la 449 de lei, la care se aplică
impozitul de 16% pe care trebuie
să îl plătească omul. Adică 72 de
lei pentru fiecare dintre cele trei
hectare. În total, o familie care are
cinci hectare cultivate cu cereale
va plăti la stat un impozit de 216 lei

pat la această acțiune, dorindu-ne să continue la fel și anul următor. În urma acțiunii
de curățenie s-au strâns mai mulți saci de
gunoi, ceea ce constituie dovadă a faptului
că întreaga acțiune a fost una de succes.

până în 15 decembrie!

pe an. Sume mai mari vor achita
cei care au legume în câmp. Cine
deţine 1,5 hectare de legume, de
exemplu, la o normă de venit stabilită la 4.001 lei pe hectar, impozitul de plată către stat este de 640 de
lei pe an, pentru că oamenii sunt
scutiţi de impozit până la o anumită suprafaţă cultivată sau până
la un număr de capete de animale
deţinute.
Impozitul se plăteşte la organele
fiscale de care aparţin agricultorii
sau la unităţile APIA, acolo unde
nu există birouri fiscale (fostele

administraţii financiare). Agricultorii care se încadrează în normele
cerute de stat pentru plata impozitului agricol au avut de depus până
la sfârşitul lunii mai, la Finanţe, o
declaraţie (Declaraţia 221, al cărei termen de plată a fost prelungit ulterior) din care să rezulte ce
suprafaţă cultivă anul acesta, câte
animale au în curte, câţi stupi de
albine deţin, ce suprafaţă cu legume cultivă în solarii, sere şi/sau
în câmp etc. Aceste declaraţii au
trebuit depuse la organul fiscal de
care aparţin contribuabilii.

FOAIA DĂ ȘEITIN

UNIREA ȘEITIN
Componenții echipei Unirea Șeitin:
Galiș Cristian, Mierlă Dorian, Trif Abel,
Enache Ciprian, Ștefănică Alexandru,
Bulz Claudiu, Bălaș Teodor, Badea Iulian, Misaraș Flavius, Falticska Sergiu,
Nagy Ioan, Nae Dorin, Apostol Clau-
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Clasamentul Ligii a V-a, seria A

diu, Pătru Ioan, Bălaș Casian, Alexa Cătălin, Mureșan Marin, Julan Călin, Bulz
Dumitru, Matei Claudiu, Drîgla Robert,
Antrenor - Popa Cristian, PreședinteBadea Mircea, Vicepreședinte - Bulz
Dumitru

1 CS SOIMII LIPOVA
2 AC ŞAGU
3 AS OLIMPIA BÎRZAVA
4 AS CETATE SĂVÎRŞIN
5 AS VINGA
6 AS OLIMPIA BUJAC
7 ÎNFRĂŢIREA IRATOŞU
8 ATLETICO ARAD
9 ICTORIA FELNAC
10 MUREŞUL ZĂDĂRENI
11 AS UNIREA ŞEITIN
12 AS VOINŢA MUNAR
13 SPERANŢA TURNU
14 AS ALUNIŞ
15 MÎNDRULOC
16 FC ZIMANDU NOU

Ultimele etape au consemnat pentru echipa
noastră rezultatele: 0-1 acasă cu Vinga, 3-0 în deplasare la Săvârșin, 3-1 pe teren
propriu cu Bârzava, 2-0 la
Munar, 1-1 acasă cu Aluniș
și 6-0 pe terenul Olimpiei
Bujac.
Ca urmare a acestor rezultate, Unirea Șeitin se clasează în prezent pe poziția
a XI-a în clasament, un loc
călduț ce le permite jucă-

Suporteri la datorie

14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14

12
8
9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
3
4
1

0
5
1
2
3
1
3
2
3
2
2
3
1
3
0
3

2
1
4
4
4
5
4
6
6
7
7
7
9
8
10
10

57-15
31-15
41-32
40-26
32-24
31-20
25-24
33-43
35-27
29-34
24-32
23-37
19-32
21-30
33-63
16-36

36
29
28
26
24
22
21
20
18
17
17
15
13
12
12
6

torilor o viitoare pauză de
iarnă liniștită.
Mai avem de jucat o singură partidă până la finele turului, în care primim
vizita celor de la Victoria
Felnac. Este ultimul meci
al turului și sperăm să vedem tribunele pline de
susținătorii echipei noastre, partida se va disputa
duminică 24 noiembrie de
la ora 14:00!

Consolidarea relațiilor dintre Șeitin și Chitighaz, pe ordinea de zi a autorităților locale!
Primarul Totorean Mircea intenționează să consolideze cât mai mult
relațiile de prietenie între comuna noastră și
alte comune și orașe. Se
urmărește astfel stabilirea unor legături la nivelul administrațiilor locale și nu numai, în vederea
derulării de parteneriate
cu alte localități, prin care
Șeitinul să-și poată promova o serie de proiecte.
Pe această linie a stabilirii
unor legături de colaborare și prietenie se înscrie și
participarea unei delegați
a comunei noastre la Hramul Bisericii Ortodoxe
din Chitighaz. Evenimentul a fost unul marcant,
cu o participare deosebită,

Delegația Șeitinului la Chitighaz
dintre oficialitățile invitate amintind: Domnul Ambasador Alexandru Victor
Micula, Domnul Consul
General Florin Trandafir Vasiloni, Domnii Consuli Dragoș Țigău și Titus
Gheorghiof, de la Consulatul General al României la Giula, Doamna Maria
Kalcsó, Primarul Chitigha-

zului, Domnul Gheorghe
Gulyás, Vicepreședintele
Autoguvernării pe Țară a
Românilor din Ungaria
(AȚRU), Domnul Conf.
Univ. Dr. Eugen Gagea,
Prodecan al Universității
„Vasile Goldiș” din Arad,
Domnul Vasile Gurzău,
Directorul Centrului de
Documentare și Infor-

mare al AȚRU, Doamna
Elvira Ardelean, Viceprimarul și Președintele Autoguvernării Minoritare
Românești din localitatea
Otlaca Pustă, Domnul Petre Sălăjan, Președintele
Autoguvernării Minoritare Românești din Chitighaz și Directorul Școlii
Generale Românești din

FOAIA DĂ ȘEITIN

CMYK

Aletea (Elek), Domnul
Aracs Attila, Director Adjunct la Școala Generală Românească din Chitighaz.
Delegația comunei noastre a fost formată din: Părintele Liviu Iștoc, corul
bisericii și primarul Totorean Mircea.

