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G a z e t a  C o m u n e i

P u b l i ca ț i a  l o ca l ă  a  co mu n e i  S e c u s i g i u

„Ziua copiilor”
sărbătorită în comună

„Ziua Copiilor” a fost sărbătorită și anul 
acesta printr-o serie de activități dedicate ce-
lor mici. Datorită faptului că de 1 iunie a fost 
liber, sărbătoarea organizată pentru copiii din 
comună a avut loc luni, 4 iunie! 

A fost  o zi în care bucuria și veselia a fost la ea 
acasă! O zi  care primarul Cheșa Ilie a dorit să � e 
deosebită și memorabilă pentru copiii comunei 
Secusigiu. Astfel, cu această ocazie s-au organi-
zat ample manifestări dedicate în totalitate copi-
ilor din comună! >>> pag.4

Hramul Bisericii Ortodoxe din Munar
Un moment marcant pen-

tru comunitatea ortodoxă din 
Munar a fost reprezentat de 
Sărbătoarea Hramului Biseri-
cii. Ca în � ecare an, de Ru-
salii, la această sărbătoare au 
participat un număr mare de 
credincioși pentru a celebra 
așa cum se cuvine Hramul 
Bisericii. În ziua Hramului, 
nu doar la biserică ci și peste 
tot în Munar s-a putut simți 
o atmosferă de sărbătoare, 
de prietenie și bucurie. O 
atmosferă speci� că și plină de 
semni� cație!

„Ziua Eroilor”
celebrată în comună

Sărbătorită la 40 de zile 
de la Învierea Domnului, 
Înălţarea Mântuitorului Ii-
sus Hristos la ceruri a fost 
decretată și ziua de sărbăto-
rire a eroilor martiri ai nea-
mului, eroi care s-au sacri-
� cat pentru patrie, pentru 
întreg neamul românesc.

Astfel, an de an eroii nea-
mului sunt sărbătoriți în 
această zi pentru a nu se 
uita sacri� ciul suprem fă-
cut de aceștia pentru uni-
tatea și idealurile poporului 
român. Un sacri� ciu prin 
care eroii neamului au ară-

tat ce înseamnă patriotis-
mul, au arătat ce înseamnă 
dragostea de țară, luptând 
pentru ca astăzi să putem 
trăi și vorbi liberi, în pace, 
în această țară atât de fru-
moasă și dragă tuturor-Ro-
mânia!

>>> pag.2
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La eveniment au participat 
toți preoții bisericilor ortodoxe din comună, 
care, alături de preotul paroh au o� ciat slujba 
religioasă iar mai apoi au ieșit în curte unde 
s-a desfășurat tradiționala tăiere a colacului, 
în prezența nașilor. Un obicei devenit tradiție, 
moment așteptat de către toată lumea prezentă 
la evenimet. 

„Sunt bucuros că există continuitate la acest 
eveniment important al Bisericii Ortodoxe 
din Munar, � indcă an de an sărbătoarea 
Hramului Bisericii arată că avem la Munar o 
comunitatea unită, preotul  paroh reușind să 
organizeze această tradiție a sărbătorii im-
pecabil, având sprijinul întregii comunități. 
Îi felicit atât pe dânsul cât și pe toți cei care-l 
sprijină, deoarece o comunitate frumoasă este 
una unită!-ne-a declarat primarul Cheșa Ilie 
despre acest eveniment plin de semni� cație și 

binecuvântare.
Vă prezentăm și noi câteva imagini, atât din 

timpul slujbei din biserică cât și de la tăierea co-
lacului, urmând a ne reântâlni și anul următor 
la această mare sărbătoare care face parte din 
identitatea comunei Secusigiu.

>>> pag.1
Hramul Bisericii Ortodoxe din Munar 29 IUNIE

MARE ZI  DE SĂRBĂTOARE
SÂNPETRU GERMAN

HRAMUL BISERICII ORTODOXE
TOATĂ LUMEA ESTE INVITATĂ

O ZI DE SPECTACOL, 
SĂRBĂTOARE ȘI VOIE BUNĂ, 

CU MULTE SURPTIZE ÎN PROGRAM
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG

EVENIMENT ORGANIZAT
 DE PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 

ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU

File de istorie Spicuiri din monografi a comunei Secusigiu

Vechea biserică ortodoxă 
din satul Munar 

Conform inventarului bisericilor 
din eparhia Timişoarei, în anul 1758  
în satul Munar exista o biserică cu 
hramul „Sf.Muc.Gheorghe”, din 
cărămidă arsă, cu 6 ferestre de sticlă 
şi 2 uşi de tâmplărie. Biserica avea o 
cupolă de scânduri şi era acoperită,  
la fel ca şi turnul,  cu şindrilă. În 
turn exista un clopot. În interior, bi-
serica a avut o tâmplă din zid, fără 
uşi. Pronaosul era tot din cărămidă 
arsă, fără cristelniţă. 

Curtea bisericii, la fel ca şi cim-
itirul erau neîngrădite. 

Din punct de vedere administra-
tiv,  biserica a făcut parte din proto-
popiatul Variaş.

Inventarul bisericii
În altar,  sf. trapeză din cărămidă 

arsă avea un acoperământ de bum-
bac, un sfeşnic de aramă, o cruce, un 
chivot cu sf.mir şi un antimis s� nţit 
în 1744 de mitropolitul de Carloviţ 
Pavel Nenadovici. În proscomidie, 
construită din scânduri exista un 
potir,discos, zvezdă, linguriţă de 
cositor,copie de � er, aier, ştergare 
din bumbac, un clopoţel de tuci şi 
o cădelniţă din alamă. În pronaos 
existau 4 icoane de pristol, 3 candele 
de aramă,2 sfeşnice de piatră un jilţ 
arhieresc şi 23 de strane. Biserica nu 
avea în 1758 veşminte bisericeşti.

Biserica ortodoxă română
Conform documentelor de arhivă, 

în anul 1880 românii nu au avut în 
Munar  biserică. Această situaţie 
a durat câteva decenii, � indcă la 
începutul secolului al XX-lea ser-
viciul religios s-a ţinut în clădirea 
şcolii confesionale. În faţa clădirii 

se a� a un turn 
clopotniţă cu două clopote din 
care unul a fost rechiziţionat în 
timpul primului război mondial. 
Clopotul rămas, în greutate de 90 
kg. avea gravate pe el două icoane, 
reprezentând pe Isus Hristos şi pe 
Maica Domnului cu pruncul. Con-
form inscripţiei el a fost executat 
în atelierul de turnat clopote Hönig 
din Arad ( „Hönig friedrik övitott 
Aradon 1868.Gemeinde Monar”) 

Biserica actuală, din cărămidă, cu 
hramul „Pogorârea Duhului Sfânt” a 
fost construită în perioada 1925-27, 
pe proprietatea lui Andrei Pinter şi 
a � ului său Andrei Miskoltzi. Piatra 
fundamentală a fost pusă în ziua de 
6 septembrie 1925 de către proto-
popul Comloşului Pr.Str.Cioroianu.

Planul şi devizul construcţiei au 
fost executate de arhitectul Vlad 
din Timişoara. la care a făcut unele 
recti� cări P.Ficher din Variaş a făcut 
unele recti� cări la planul iniţial iar  
lucrările au fost executate de antre-
prenorul Ludovic Kones din Pecica.
Recepţia � nală a  edi� ciului fost 
făcută de inginerul Răzvan.

Biserica este construită din 
cărămidă arsă, tencuită şi stropită 
şi este acoperită cu ţiglă.În interior, 
pardoseala este din piatră colorată.
Construcţia are în interior o lun-
gime de 20,25 m ,o lăţime a  naosului 
şi pronaosului de 8 m şi o înălţime 
de 8 metri.Înălţimea turnul până la 
vârful crucii este de 23m.

Pictura interioară şi pictura de pe 
iconostas  a fost executată de pic-
torul Iulian Toader sen. din Arad.
Sculptura iconostasului şi a celor 
două tronuri a fost executată de 
sculptorul Mihaly Haubenreich din 
Arad, iar auritul de către Eugen 
Spang din Timişoara.Execuţia ico-

nostasului a fost � nalizată în 1928, 
recepţia având loc în 29 ianuarie.

Construcţia s-a făcut cu aju-
torul deniilor făcute de credincioşii 
din Periam şi Variaş şi cu munca 
munărenţilor.S� nţirea bisericii a 
avut loc în 4 iunie 1928 de Rusalii, 
şi ea a fost săvârşită de Prea S� nţia 
Sa Dr.Grigore Gh.Comşa,episcopul 
Aradului.

Reparaţiile şi construcţii  
Primele reparaţii la biserică s-au 

făcut abia în anul 1967, când a fost 
refăcut acoperişul şi a fost vopsit tur-
nul.În anul 1996 s-a  tencuit biserica 
în exterior, s-a vopsit tabla de la turn 
şi s-a pus crucea cărută.În 2000 s-a 
turnat o placă de beton şi aleia şi 
s-a faianţat peretele din Sf.Altar. 
În 2008 s-au făcut reparaţii capitale 
în exterior, s-a zugrăvit, s-a schimbat 
ţigla la acoperiş, au fost schimbate 
jghiaburile şi gardul din curtea biseri-
cii.Tot în 2008 s-au făcut modernizări 
la casa parohială.În 2009 s-a constru-
it gardul cimitirului şi 12 scaune în 
biserică iar în 2010, cu banii dăruiţi 
de Eusebiu şi Gianina Pistru, Cru-
cea de marmură albă din cimitir . În 
2012 s-a construit în curtea bisericii 
o casă de prăznuire, cu bani dăruiţi 
de fam.Gheorghe Grad. 

Viaţa parohială
În anul 1990 prin legea 18 /1990, 

Parohia ortodoxă română Munar a 
primit 5ha de teren arabil.Din 1994 
este aprobat postul de paracliser ca 
angajat de stat.

În anul 2008 a fost refăcut gru-
pul vocal care dă răspunsurile în 
biserică.

Inventarul bisericii
Steagul corului bisericesc 

Frăţia din 1928.
Steag plătit de tinerii ortodocşi, în 

1937, în amintirea eroilor neamului

8 rânduri de veşminte
4 cădelniţe din care două noi
cărţi de cult-ultimele ediţii
cruce cu postament mobil

o candelă nouă
Biserică ortodoxă sârbă

Actuala biserică sârbă cu hramul 
„Praznicul Sfântului Mare Mucenic 
Sf.Gheorghe” a fost construită în 
anul 1923, pe locul fostei case a ad-
ministratorului de domenii, iniţial 
ca o capelă.În anul 1957 pe clădire 
a fost improvizată o clopotniţă, în 
care au fost amplasate cele trei clo-
pote, a� ate până atunci în curte,pe 
stâlpi. Tâmpla altarului, simplă, 
din scândură, are uşi sculptate şi 
pictate aduse de la Turnu.Icoanele 
împărăteşti au fost pictate de pro-
topopul Dragutin Ostoici. În biserică 
există o copie a icoanei făcătore de 
minuni de la Bezdin, executată de 
Aleksa Svilengacin. 

Până după război  au servit la 
biserică călugării de la Bezdin.Ve-
neau câte 6-7. După război, când 
mănăstirea nu a mai avut călugări, 
biserica din Munar a devenit � lială 
la Satu Mare, serviciul religios � -
ind ţinut de  preotul Ljubomir Bu-
garin(1950-1978).În prezent este 
� lială la biserica din Felnac însă 
prin moartea recentă a preotu-
lui din Felnac sârbii din Munar au 
rămas şi ei fără preot.Acum aşteapă 
sărbătoarea de „Sântă Mărie” când 
vor �  hirotoniţi  doi călugări de la 
Bezdin  sau numirea unui preot nou 
la Felnac.

Pâna atunci vine să ţină slujbă la 
biserică  actualul preot din Satu 
Mare.El a s� nţit şi mormintele a 
doua zi de Paşti şi a tăiat şi colacul 
de hramul bisericii.

Clopotar este Vădăşan Mircu 
născut în anul 1927.  

Viața religioasă 
în Munar

>>> pag.3
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14-15 IULIE
DOUĂ ZILE DE SĂRBĂTOARE

„ZILELE COMUNEI SECUSIGIU
TOATĂ LUMEA ESTE INVITATĂ

DOUĂ ZILE DE SPECTACOL, 
14 IULIE- SEARA TINERETULUI

15 IULIE- SPECTACOL FOLCLORIC
FOC DE ARTIFICII

VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG
EVENIMENT ORGANIZAT

 DE PRIMĂRIA COMUNEI SECUSIGIU 
ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SECUSIGIU

Biserica 
romano-catolică

Biserica romano-catolică 
din Munar, cu hramul „ Jézus 
Szive” a  început să � e  con-
struită în anul 1929 și a fost 
s� nţită la data de 12 oct.1930 
de episcopul catolic Záblar 
József. 

Cu această ocazie în bise-
rică s-a pus o placă de mar-
mură.Administrativ această 

biserică este � lie la Sânpetru 
German.

Lăcașul de cult are o orgă, 
care în prezent nu este în stare 
de funcţiune, un mic amvon 
și un baptisteriu.

Pe peretele din stânga se gă-
seșește statuia sf.Anton iar în 
partea dreaptă, într-o castetă 
cu geam de sticlă, statuia  Fe-
cioarei Maria.

În partea de sus a pereţilor 
sunt tablouri cu staţiile din 
Drumul Crucii.

Serviciul religios este să-
vârșit de preotul Josef Pře-

louček din Sânpetru German 
.La hram sunt invitate și trei 
femei din Sânpetru, care știu 
cânta  Clopotăreasă și îngriji-
toare este „Anuș neni” de 85 
de ani , o femeie evlavioasă, 
care trage clopotele de 34 de 
ani. Înainte, a fost crâznic, 
vreme de 38 de ani, mama ei, 
Kovacs Ethelka. 

Se pregătește să preia sarci-
nile Erjike cu soţul ei Andi. 

În Munar mai există în jur 
de 20 de familii de credincioși  
catolici  dar clopotele la bise-
rică bat încă în � ecare zi

File 
de istorie

Spicuiri din monografia 
comunei Secusigiu

Viața religioasă 
în Munar

vârșit de preotul Josef Pře-

102 ani! Un erou, un veteran,
 un secusigean!

Este vorba despre 
domnul Gergely Ioan, 
un consătean de-al 
nostru, care a împlinit 
venerabila vârstă de 
102 ani!

Cu această ocazie, pri-
marul Cheșa Ilie, îm-
preună cu reprezentați 
ai armatei române și 

doamna prefect i-au 
făcut o vizită la Satu 
Mare, domnului Ger-
gely Ioan, ca semn 
de apreciere, nu doar 
față de longevitatea 
sa, urându-i acestuia 
MULȚI ANI în conti-
nuare, ci și pentru a-i 
mulțumi pentru că a 
luptat pentru idealurile 
românilor, pentru Ro-
mânia!

Domnul Gergely 
Ioan este un veteran, 
care și-a adus apor-
tul la apărarea patriei 
mai mult decât oricare 
dintre noi, iar pentru 
acest lucru dorim să-i 
mulțumim acestui erou 

al neamului românesc!
Un erou, un vete-

ran, un secusigean, un 
nume: Gergely Ioan!

Spre Informare Reguli de piață
ART. 7 
(1) Exercitarea acti-

vităţilor de comerţ cu 
ridicata sau comerţ cu 
amănuntul a produse-
lor agricole obţinute în 
ferma/gospodăria pro-
prie de către producă-
torii agricoli persoane 
� zice care deţin atestat 
de producător se reali-
zează în baza carnetu-
lui de comercializare a 
produselor din sectorul 
agricol.

(2) Se interzice vânza-
rea produselor cumpă-
rate de la terţe persoane 
în baza carnetului de 
comercializare.

ART. 8
(3) Carnetul de comer-

cializare a produselor 
din sectorul agricol se 
eliberează la cerere so-
licitantului de către pri-
marul pe a cărui rază de 
competenţă se a� ă tere-
nul/ferma/gospodăria 
în care se obţin produ-
sele estimate a �  desti-
nate comercializării, în 
termen de 5 zile lucră-
toare de la data solici-
tării, după veri� carea 
existenţei atestatului de 
producător și după ve-
ri� carea faptică în teren 
a existenţei produsului/
produselor supuse co-
mercializării.

(5) Carnetul de co-
mercializare a produse-
lor din sectorul agricol 
se utilizează exclusiv 
pentru produse vegeta-
le, produse zootehnice, 
precum și pentru pro-
duse apicole.

 ART. 10 
(1) Regimul de utili-

zare a � lelor din carne-
tul de comercializare a 
produselor din sectorul 
agricol este următorul:

  a) primul exem-
plar se înmânează cum-
părătorului;

  b) al doilea exem-
plar se păstrează de 
vânzător;

  c) al treilea exem-
plar se păstrează la car-
net.

  (2) Carnetele uti-
lizate, conţinând al trei-
lea exemplar al � lelor, 
se restituie la primăriile 
care au emis carnetul, în 
termen de 15 zile lucră-
toare de la data utilizării 
ultimei � le a acestora.

  (3) Prevederile 
alin. (1) se aplică pentru 
orice fel de vânzare de 
produse agricole, în orice 
cantitate și structură sor-
timentală, indiferent de 
calitatea cumpărătorului, 
respectiv persoana � zică 
sau persoana juridică, cu 
excepţia exercitării ac-
tului de comerţ cu amă-
nuntul în pieţe agroali-
mentare, târguri și pieţe 
ambulante, pentru care 
se aplică prevederile art. 
15.

  ART. 11 
(1) Pe durata transpor-

tului produselor achi-
ziţionate de la produ-
cători agricoli pe baza 
carnetului de comerci-
alizare, cumpărătorul 
trebuie să deţină � la 
din carnet care justi� că 
provenienţa măr� i, cu 

excepţia achiziţiei aces-
tor produse din pieţe 
agroalimentare, târguri 
și pieţe ambulante.

Alin. (1) al art. 11 a 
fost modi� cat de pct. 
7 al art. I din LEGEA 
nr. 87 din 3 mai 2016 
publicată în MONITO-
RUL OFICIAL nr. 345 
din 5 mai 2016.

  (2) În cazul trans-
portului de produse 
agricole efectuat de că-
tre producătorii agri-
coli persoane � zice de 
la locul de deţinere la 
locul de comercializare, 
aceștia completează o 
� lă din carnetul de co-
mercializare a produse-
lor din sectorul agricol, 
corespunzător canti-
tăţilor transportate de 
producătorul agricol și 
structurii sortimentelor 
transportate.

  (3) Fila prevăzu-
tă la alin. (2) constituie 
documentul justi� cativ 
pe timpul transportului, 
al desfacerii măr� i, pre-
cum și al eventualelor 
retururi ale produselor 
necomercializate.

  (4) Prevederi-
le alin. (2) nu se aplică 
transportului produse-
lor agricole proprii de 
la locul de producţie/
recoltare/procesare la 
domiciliul/locul de de-
pozitare. 

În acest caz, producă-
torii agricoli trebuie să 
deţină documentul de 
identitate și atestatul de 
producător.

Vind mobila second hand :canapele, coltare, 
sufragerii, paturi de dormitor.

Magazinul se afl ă in spatele căminului cultural
 Secusigiu   Nr tel:0744985039

Cu  mâhnire în suflet ne luăm la reve-
dere de la consătenii care au trecut la 
cele veșnice în perioada recentă.  
Dumnezeu să-i aibă în pază și să le 
odihnească sufletele.

Primar, Cheșa Ilie

ROTAR IOAN
BRAIR CONSTANTIN

RISTIN DUSAN
PESTESAN LETITIA

RADU MARIA

COMEMORĂRI

> pag.7
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„Ziua copiilor”
sărbătorită în comună

În această zi, prima-
rul Cheșa Ilie, în colaborare cu Școala 
Generală Secusigiu a organizat pen-
tru toți copiii o amplă manifestare-
spectacol care s-a desfășurat la Cămi-
nul Cultural din Secusigiu .

La căminul cultural a fost pusă în 
scenă o piesă de teatru, sala � ind ne-
încăpătoare pentru copiii veniți anu-
me pentru a se distra și viziona pie-
sa de teatru atât de așteptată de către 
toți. S-a creat o atmosferă destinsă, o 

atmosferă a voioșiei, ropotele de apla-
uze și râsetele din sală arătând clar că 
toți copiii se simțeau bine, bucurân-
du-se de acest moment. A fost o piesă 
interactivă în care actorii și copiii s-au 
completat reciproc, cei mici partici-
pând activ la sceneta interpretată.

 Apoi, s-au făcut desene pe asfalt, iar la 
� nal toți copiii care au dorit au fost pictați 
pe față, de cei chemați special pentru a 
anima atmosfera.

>>> pag.1

Primarul Cheșa Ilie, inițiatorul 
acestei acțiuni, care mereu s-a 
a� at printre copii, ne-a declarat: 
„Viitorul comunei noastre este 
reprezentat de acești copii, pe 
care trebuie să îi iubim și să � m 
alături de ei. Ce bucurie mai 
mare poate avea un părinte, 
decât aceea de a-și vedea copilul 
fericit? Tocmai din acest motiv, 
de a aduce bucurie copiilor din 
comună, am dorit să � e organi-
zat un spectacol cu ocazia zilei de 
1 Iunie, ziua dedicată tuturor co-
piilor. Vă mărturisesc că văzând 
cu câtă plăcere au venit copiii 
la spectacol și cât de mult s-au 
bucurat de tot ceea ce a fost or-
ganizat special pentru ei, am ui-
tat de toate grijile. Cu siguranță 
că vom continua să desfășurăm 

astfel de evenimente în comună, 
� indcă acești copii care ne 
reprezintă merită orice efort. 
Doresc să mulțumesc pe această 
cale și tuturor cadrelor didactice, 
care s-au implicat activ în bunul 
mers al acestui eveniment și fără 
ajutorul cărora nu am �  putut 
desfășura această manifestare 
dedicată copiilor.”

>>> pag.6
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„Ziua Eroilor”
celebrată în comună

La Se-
cusigiu, așa cum ne-am 
obișnuit, memoria marti-
rilor-eroi ai neamului este 
mereu cinsită cu toate ono-
rurile cuvenite.

 Ceremonia a avut loc la 
monumentul eroilor de la 
Biserica Ortodoxă, unde 
preotul paroh a o� ciat o 
slujbă religioasă de po-
menire a eroilor martiri ai 
neamului românesc.
Evenimentul s-a desfășurat 

imediat după liturghie, când 
enoriașii bisericii, împreună 
cu elevii școlii, au venit la 
monument, pentru această 
zi de mare sărbătoare.
Din nou s-a arătat faptul 

că în comuna noastră există 
respect față de valorile pa-
triotice, există respect față 
de cei ce au luptat pentru 
idealurile poporului nos-
tru, punând aceste idealuri 
chiar mai presus de propria 
viață.
Totodată, prin luările de 

cuvânt, s-a adus în prim 
plan importanța acestei zile, 
accentuându-se sacrifi ciul 
suprem al eroilor, deoarece 
nu trebuie uitat faptul că, 
dacă astăzi putem vorbi de 

un prezent al păcii într-o 
Românie liberă, trebuie să 
ne amintim că acest lucru 
se datorează acestor eroi 
pe care îi comemorăm cu 
această ocazie.
Astfel, putem concluziona 

afi rmând că la Secusigiu-
festivitatea de comemora-
re a eroilor s-a desfășurat 
într-un cadru solemn, ce-
remonia cuprinzând și de-
punerile de coroane, semn 
de cinstire și comemorare 
a memoriei celor căzuți la 
datorie!
Un moment deosebit a 

fost acela în care primarul 
Cheșa Ilie a adus Drapelul 
Gărzii Naționale din Se-
cusigiu, drapel cu majore 
conotații istorice și patri-
otice, căci la Marea Unire 
acest drapel a fost purtat de 
către personalitățile secusi-
gene Înv. Damian Sebeșan 
și fi ul său, Aurel Sebeșan, 
ca reprezentanți ai idelurilor 
de unire secusigene.
A fost un momnet deose-

bit, prin care s-a readus în 
prim plan participarea co-
munei Secusigiu la expri-
marea dorinței Marii Uniri!

Și la Biserica Ortodoxă din Munar,  după 
cum se vede din imaginea alăturată, eroii 
neamului au fost cinstiți printr-o slujbă de 
pomenire, în acest context, pentru a marca 
importanța evenimentului- a sărbătorii- co-
piii de la grădinița și școala din Munar au 
prezentat și un program de cântece și poezii 
patriotice.
„Să nu ne uităm trecutul, pentru a înțelege 

prezentul și a putea privi cu optimism spre 
viitor, spre binele tinerei genrații ce ne va 
urma”-ne-a declarat primarul Cheșa Ilie.

Art. 25, 
- (1) Semnalele de alarmare acusti-

ce a  populaţiei, instituţiilor publice si 
operatorilor economici sunt: alarmă 
aeriana, alarma la dezastre, prealarmă 
aeriana și  încetarea alarmei.

 (2) Durata � ecărui semnal de alar-
mare este de două  minute pentru toa-
te mijloacele de alarmare, cu excepţia 
sirenelor cu aer comprimat la care du-
rata este de un minut.

a) Semnalul ALARMĂ AERIANĂ 
se compune din 15 sunete a 4 secun-
de � ecare, cu pauză de 4 secunde între 
ele, Pentru sirenele cu aer comprimat 
semnalul se compune din 15 sunete 
a 2 secunde � ecare, cu pauză de 2 se-
cunde între ele.

b) Semnalul ALARMĂ LA DEZAS-
TRE se compune din 5 sunete a 16 se-
cunde � ecare, cu pauză de 10 secunde 
între ele. Pentru sirenele cu aer com-

primat semnalul se compune din 5 su-
nete a 8 secunde � ecare, cu pauză de 5 
secunde între ele.

c) Semnalul PREALARMĂ AERIA-
NA” se compune din 3 sunete a 32 se-
cunde � ecare, cu pauză de 12 secunde 
între ele. Pentru sirenele cu aer com-
primat semnalul se compune din 3 su-
nete a 16 secunde � ecare, cu pauză de 

6 secunde între ele.
d) Semnalul ÎNCETAREA ALAR-

MEI se compune dintr-un sunet con-
tinuu, de aceeași intensitate, cu dura-
ta de 2 minute. Pentru sirenele cu aer 
comprimat semnalul se compune din-
tr-un sunet continuu, de aceeași in-
tensitate, cu durata de 1 minut.

SVSU Secusigiu

Exercițiile de utilizare alarme publice MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR- ORDIN
Pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea 
activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare

 în situații de protecție civilă NR.1259/2006

>>> pag.1
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S� nţii Apostoli Petru și Pavel sunt prăz-
nuiţi de către Biserica Ortodoxă la data 
de 29 iunie a � ecărui an. Aceștia sunt 
sărbătoriţi împreună datorită faptului 
că ambii s-au săvârșit la Roma. Sfântului 
Apostol Pavel i s-a tăiat capul iar Sfântul 
Apostol Petru a fost răstignit cu capul în 
jos. Conform Sinaxarului, moaștele celor 
doi apostoli au fost puse împreună. Con-
form cercetărilor recente, Petru a fost 
răstignit în anul 64, iar Pavel a fost de-
capitat în anul 67. Petru și Pavel sunt, de 
asemenea, autori a unor epistole incluse 
de către Biserică în textele canonice ale 
Noului Testament (Pavel -14; Petru – 2). 
Aceștia sunt consideraţi ca � ind printre 
cei mai importanţi oameni care au luat 
parte la Biserica lui Hristos. 

Sfântul Apostol Petru provine din ora-
șul Betsadia, localitate situată pe malul 
nordic al lacului Ghenizaret, astăzi cu-
noscută sub numele de El Aradsch, situ-
ată în Siria. Numit la naștere Simon, Pe-
tru era fratele Sfântului Apostol Andrei. 
De asemenea, în Sfânta Scriptură este 
pomenit faptul că Petru, în momentul în 
care și-a început activitatea, era căsătorit. 
Acesta devine ucenic al Mântuitorului în 
urma unei partide de pescuit. Acela este 
momentul care marchează renunţarea 
lui Petru la toate averile materiale și de-

cide să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel 
„pescar de oameni”. 

Sfântul Apostol Pavel s-a născut în ju-
rul anului 7, într-o familie de evrei pro-
venind din Tarsul Ciliciei. Numele său la 
naștere a fost Saul. Acesta ajunge să în-
veţe sub îndrumarea rabinului Gamaliel. 
Totuși, Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos 
cât timp acesta din urmă a luat formă 
pământeană. În schimb, a fost martor la 
martirizarea Sfântului Ștefan. Acest lu-
cru îl determina să devină unul dintre 
cei mai aprigi apărători ai credinţei în 
Dumnezeu. Pavel este botezat de către 
episcopul Damascului, un om pe nume 
Anania, moment care marchează schim-
barea numelui sau din Saul în Pavel.

29 Iunie- mare sărbătoare
Sfintii  Apostoli  Petru si  Pavel

Apar licuricii
Se zice că, atunci când SFÂNTUL PE-

TRU plesneşte din bici, sar din acesta 
scântei, care, odată căzute pe pământ, 
se transformă în licurici.

O altă legendă populară spune că, 
atunci când oamenii se îndepărtează 
de credinţă, SânPetru cheamă balaurii 
şi începe să pornească grindina asupra 
acestora, mărunţind-o, ca să nu-i pună 
pe oameni în mare pericol.

Moşii de SÂNPETRU
În ziua sărbătorii, oamenii obişnuiesc 

să dea de pomană pentru su� etele ce-
lor morţi- sărbătoarea � ind cunoscută 
şi sub numele de Moşii de SÂNPETRU.  
Conform credinţei populare, moşii ar �  
fost nouă bătrâni care făceau doar lu-
cruri bune şi minuni peste tot pe unde 
mergeau.

Obiceiuri, Tradiţii şi Superstiţii 
de SÂNPETRU

De ziua Moşilor de SÂNPETRU sau de 
Vară, femeile împart oale cu apă, pen-
tru ca cei morţi să aibă ce bea pe lumea 
cealaltă- tot în această zi oamenii au 
voie să lucreze orice, dar să nu toarcă, 
căci se crede că astfel se întorc colacii 
de la morţi. În ziua Moşilor de Sânpe-
tru, femeile dau de pomană şi vase cu 

vin, lapte şi mâncare gătită, vase care se 
împodobesc deseori cu � ori şi cireşe. 

 Cică nu e îngăduit nici unei femei 
să mănânce mere până în această zi, 
� indcă altfel îi supăra pe morţi. După 
sărbătoare însă, femeile tinere pot 
mânca mere, cele vârstnice � ind ne-
voite să mai aştepte până la Sfântul Ilie. 
În această zi se duc la biserica mere, 
zarzăre, coliva, colaci iar cine are – şi 
puţină miere în faguri. Până în această 
zi nu se scutură merii. Se crede că, dacă 
se respectă această datină, sunt ocrotite 
ogoarele de căderea grindinei.

Dacă tună şi fulgeră azi, nucile şi alu-
nele vor �  viermănoase.

Sărbătoarea s� nţilor Petru şi Pavel se 
ţine timp de trei zile pentru ca agri-
cultorii să � e protejaţi împotriva po-
toapelor şi pentru ca grânele lor să � e 
bogate.  În lumea rurală, sărbătoarea 
este cunoscută sub numele de SÂNPE-
TRU şi marchează vremea secerişului 
şi jumătatea verii agrare. Ziua de di-
naintea sărbătorii este dedicată spiri-
telor cerului care, până în această zi, 
umblă libere prin lume şi îi pedepsesc 
pe cei care dorm pe afară. Un mod de 
protecţie împotriva acestor duhuri sunt 
usturoiul şi pelinul.

Tradiţii și obiceiuri de SFINŢII PETRU ŞI PAVEL

Cu ocazia sărbătoririi pe 
data de 29 Iunie a Sfi nților 
Petru și Pavel, urăm încă de 
pe acum tuturor cetățenilor 
care își vor serba cu această 
ocazie ziua de nume, un sin-
cer și călduros

LA MULȚI ANI!
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local

La Mulți Ani de Sfi nții Petru și Pavel

Arderea  vegetației uscate de 
pe miriști constituie o activitate 
cu risc ridicat de producere a in-
cendiilor. Pentru a preveni pro-
ducerea unor evenimente ce pun 
în pericol viaţa, sănătatea și bu-
nurile persoanelor vă aducem la 
cunoștinţă următoarele măsuri 
care trebuie sa le aveţi în vedere 
la arderea vegetaţiei uscate:

• Utilizarea focului deschis în 
locuri cu pericol de incendiu și 
pe timp de vânt este interzisă;

• Arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deșeurilor și a altor 
materiale combustibile se face 
în locuri special amenajate ori 
pe terenuri pregătite, cu luarea 
măsurilor ce se impun pentru 
împiedicarea propagării focu-
lui la vecinătăţi, asigurându-se 
supravegherea permanentă a 
arderii, precum și stingerea ja-
rului după terminarea activită-
ţii; 

• Utilizarea focului deschis 
nu se admite la distanţe mai 
mici de 40 m faţă de locurile 
cu pericol de explozie: gaze și 
lichide combustibile, vapori in-
� amabili, explozivi etc., respec-
tiv 10 m faţă de materiale sau 
substanţe combustibile: lemn, 
hârtie, textile, carton asfaltat, 
bitum, ulei etc., fără a �  supra-
vegheat și asigurat prin măsuri 
corespunzătoare 

• Arderea vegetaţiei uscate se 
execută numai pe baza permi-
sului de lucru cu foc acordat in 
urma întocmirii documentaţi-
ei prealabile de către Garda de 
Mediu.

Încălcarea prevederilor cu 
privire la focul deschis, sus-
menţionate precum și nesesi-
zarea acestor încălcări autorită-
ţilor abilitate, atrage după sine 
răspunderea contravenţională 
sau penală, după caz, în con-
formitate cu actele normative 
în vigoare.

SVSU Secusigiu

Atenție la incendiile 
de vegetație uscată!
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„Ziua copiilor”
sărbătorită în comună

Încheiem scurta noastră prezentare despre această frumoasă 
activitate dedicată copiiilor din comună felicitând pe primarul Cheșa Ilie, 
precum și conducerea școlii, împreună, printr-o colaborare strânsă, reușind 
să aducă zâmbete și bucurie copiiilor. 

O acțiune reușită, după cum se vede și din imaginile surprinse cu această 
ocazie!

>>> pag.4

Spre Informare Reguli de piață
ART. 14 

(1) Comercializarea 
produselor din secto-
rul agricol obţinute din 
gospodăria/ferma pro-
prie de către producă-
torii agricoli persoane 
� zice se face pe baza 
documentului de iden-
titate, a atestatului de 
producător și a carnetu-
lui de comercializare a 
produselor din sectorul 
agricol.

(2) Producătorii agri-
coli, cetăţeni ai altor 
state membre ale Uni-
unii Europene, care co-
mercializează produsele 
agricole proprii în spa-
ţiile publice din Româ-
nia, sunt exceptaţi de 
la prevederile alin. (1). 
Aceștia își desfășoară 
activitatea în baza do-
cumentaţiei legale din 
statul membru de ori-
gine.

  (3) Producătorii 
agricoli au obligaţia a� -
șării la locul de vânzare 
a etichetei de produs, 
care conţine informaţii 
cu privire la denumirea 
produsului, localitatea 
de origine, data obţine-
rii produsului și preţul 
de vânzare. 

  ART. 15
Pentru vânzările zilni-

ce cu amănuntul efec-
tuate în pieţe agroali-
mentare, târguri și pieţe 
ambulante, producăto-
rii agricoli au obligaţia 
să înscrie la sfârșitul � -
ecărei zile/perioade, în 
� la din carnetul de co-
mercializare a produse-
lor din sectorul agricol 
prevăzută la art. 11 alin. 
(2), produsele agricole 
și cantităţile totale vân-
dute în ziua/perioada 
respectivă.

Contravenţii și sancţi-

uni
  ART. 16 
Constituie contraven-

ţii următoarele fapte și 
se sancţionează după 
cum urmează:

  a) utilizarea car-
netului de comerciali-
zare a produselor din 
sectorul agricol cu ne-
respectarea prevederi-
lor art. 10, cu amendă 
de la 200 lei la 1.000 lei, 
pentru persoane � zice;

  b) transportul 
produselor achiziţio-
nate de la producători 
agricoli, cu nerespec-
tarea prevederilor art. 
11 alin. (1), cu amendă 
de la 200 lei la 1.000 lei, 
pentru persoane � zi-
ce, și cu amendă de la 
6.000 lei la 10.000 lei și 
con� scarea cantităţilor 
de produse din secto-
rul agricol transportate, 
pentru persoane juridi-
ce;

  c) transportul de 
produse agricole efectu-
at de către producătorii 
agricoli persoane � zice 
de la locul de deţinere la 
locul de comercializare, 
cu nerespectarea preve-
derilor art. 11 alin. (2), 
cu amendă de la 3.000 
lei la 4.000 lei;

  d) organizarea 
de spaţii de vânzare în 
cadrul structurilor de 
vânzare cu amănuntul 
din zonele publice, cu 
nerespectarea de către 
administratorii pieţelor 
a prevederilor art. 13 
alin. (1) și (2), cu amen-
dă de la 12.000 lei la 
37.500 lei;

  e) nea� șarea eti-
chetei de produs, prevă-
zute la art. 14 alin. (3), 
cu amendă de la 100 lei 
la 300 lei;

  f) desfășurarea 

activităţilor de valori� -
care a produselor agri-
cole proprii și de exer-
citare a comerţului cu 
aceste produse de către 
persoanele � zice care 
nu deţin un atestat de 
producător valabil, re-
spectiv un carnet de co-
mercializare a produse-
lor din sectorul agricol 
valabil, și care nu sunt 
produse în ferma pro-
prie, cu amendă de la 
15.000 lei la 22.500 lei;

  g) eliberarea de 
către primar a atestatu-
lui de producător și/sau 
a carnetului de comer-
cializare a produselor 
din sectorul agricol, cu 
încălcarea dispoziţiilor 
prezentei legi, cu amen-
dă de la 15.000 lei la 
22.500 lei;

  h) vânzarea unor 
produse agricole, altele 
decât cele din producţie 
proprie, în baza carne-
tului de comercializare 
a produselor din secto-
rul agricol eliberat po-
trivit prevederilor pre-
zentei legi, cu amendă 
de la 7.500 lei la 15.000 
lei.

  ART. 17 
Constatarea contra-

venţiilor și aplicarea 
sancţiunilor prevăzute 
la art. 16 se realizează de 
persoanele împuternici-
te de către Ministerul 
Agriculturii și Dezvol-
tării Rurale, Ministerul 
Finanţelor Publice, prin 
Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală, și 
de agenţii și o� ţerii de 
poliţie din cadrul Po-
liţiei Române, de către 
poliţia locală și de către 
persoanele împuternici-
te de primar.

Primăria
 Comunei Secusigiu

IN MEMORIAM DUȘAN RISTIN
Ne luăm rămas bun de la consăteanul Dușan Ristin, 

prieten și om cu su� et mare, care mereu a arătat bună-
tate pe unde a trecut în acesată viață.

Din păcate, a fost luat de lângă noi în � oarea vârstei, 
avea doar 47 de ani, dar așa a vrut Dumnezeu, iar noi 
nu putem ca simplii muritori decât să ne rugăm pentru 
ca Dușan Ristin să se odihnească în pace.

Transmit sincere condoleanțe familiei greu încercate.
Primar Cheșa Ilie

>>> pag.3
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Construcția noii grădinițe din Secu-
sigiu se apropie de � nal, ceea ce este 
îmbucurător, prin această investiție 
urmând să avem la Secusigiu o 
grădiniță modernă, dotată cu tot ceea 
ce este necesar pentru a asigura copii-

lor toate facilitățile necesare unei pre-
gătiri corespunzătoare.

Investiția este realizată din fonduri 
obținute printr-un proiect depus de pri-
marul Cheșa Ilie la Ministerul Educației, 
luna aceasta sosind și noul mobiler.

„Fiecare investiției realizată reprezintă un câștig 
pentru comuna Secusigiu”- primar Cheșa Ilie

Fiecare proiect pe care reușim să-l 
punem în practică la nivelul comu-
nei reprezintă un plus pentru comu-
nitatea noastră locală. Nu este ușor 
să găsim resursele � nanciare de care 
am avea nevoie pentru implemen-
tarea tuturor investițiilor pe care le 
dorim cu toții realizate în comună, 
ceea ce face ca modernizarea comu-
nei să o putem desfășura doar gra-
dual, an de an.

După cum puteți constata și anul 
acesta avem proiecte de investiții 
derulate în comună și avem pregăti-
te și alte investiții, despre care însă 
vă voi informa la timpul oportun, 
mai precis atunci când avem sigură 
� nanțarea necesară.

Vă transmit gândurile mele bune, 
vă salut cu mult respect pe toți, 
concetățenii mei din Secusigiu, Satu 
Mare, Munar și Sânpetru German, 
asigurându-vă că voi depune toate 
eforturile pentru progresul comunei 
noastre.

Să trăim în pace unii cu alții, să 
gândim pozitiv, să privim spre viitor 
cu optimism. 

Împreună, așa cum șade bine unei 
comunități locale frumoase, în care 
răutatea și dușmănia nu au ce căuta.

Împreună pentru comuna Secusi-
giu. 

Primar Cheșa Ilie

Primar 
Cheșa Ilie

Mobilier nou la grădiniță

Printre lucrările întreprinse în acest 
an s-au numărat și cele de amenajare 
de noi cișmele în comună, lucru lă-

udabil, căci era nevoie de asigurarea 
accesului facil al doritorilor la sursa 
de apă.

Noi cișmele amenajate

Lucrările la gospodărira de apă 
avansează pe zi ce trece

Se lucrează intens la construcția gos-
podăriei de apă din Secusigiu, unde 
sunt prevăzute puțurile rețelei de apă, 
precum și camere tehnice adecvate.

După cum se vede și din imaginile 
surprinse la fața locului, lucrările au 
avansat considerabil față de luna tre-
cută, astfel încât suntem convinși că 
introducerea rețelei deapă potabilă va 
�  � nalizată anul acesta.

Iluminat public extins
S-au montat stâlpi noi de ilumi-

nat public pe toate străzile din co-
mună unde un exista până acum 
această facilitate, lămpile ampla-
sate pe acești stâpi � ind lămpi tip 
LED, cu consum redus de energie.

Urmează ca modernizarea ilum-
natului public să continue, rapor-
rat la resursele � nanciare bugetare 
anuale urmând a se monta gradu-
al lămpi LED și pe stâlpii vechi de 
iluminat public.

Mașină nouă pentru Postul de Poliție
Cu sprijinul Inspectoratu-

lui Județean de Poliție Arad 
s-a reușit dotarea Postu-
lui de Poliție Secusigiu cu o 
mașină nouă de poliție, ceea 
ce înseamnă că vom avea 
intervenții prompte la nivel 
de comună pe linia asigurării 
ordinii și liniștii publice, im-
plicit a siguranței cetățenilor




