
CMYK
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

SecusigiuSecusigiuSecusigiu
NR. 86
ANUL 2018

 Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitatile Secusigiu, Sînpetru German, Satu Mare și Munar

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

Primarul Cheșa Ilie, cu susținerea Consiliului Local, a dorit ca și 
localitatea Sânpetru German să aibă o sărbătoare autentică, dedi-
cată comunității locale, o sărbătoare reprezentativă.

Această a doua ediție a sărbătorii, a reușit să surprindă pe toată 
lumea prin amploare și organizare.  În cadrul sărbătorii au fost de 
toate pentru toți: spectacol folcloric, jocuri pentru copii, terase cu 
mici și bere, distracție și voie bună peste tot.

 Toate acestea s-au văzut și s-au simțit la sărbătoare, totul sub ti-
tulatura „Sărbătoarea Localității Sânpetru German”. Așadar, o zi de 
sărbătoare de neuitat! Când? Joi, 5 iulie 2018.

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpe-
tru German reprezintă un eveniment de-
osebit, care la fel ca și hramurile celorlalte 
biserici ortodoxe din comună fac parte 
din istoria comunei, � ind tradiții repre-
zentative pentru comuna Secusigiu. 

Este frumos să vedem aceste sărbători 
și astăzi, lucru ce arată existența unei 
cinstiri a Bisericii, ca instituție de bază 
și centrală a vieții comunității locale.

Hramul a avut loc de marea sărbătoa-
re a S� inților Petru și Pavel, care sunt 
și părinții spirituali ai Bisericii, ocro-
titorii acesteia! Astfel, la această dată, 
toată comunitatea ortodoxă din Sânpe-

tru German a venit la biserică pentru 
a marca și sărbătorii Hramul Bisericii, 
pentru a aduce cinstire și rugă în fața lui 
Dumnezeu!

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German Zi de mare sărbătoare 

>>> pag.5

Sânpetru German în sărbătoare Încă o ediție de neuitat

>>> pag.4
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Slujba a fost o� ciată de 
preotul paroh Mihai Blidar, care i-a avut 
alături pe preoții parohi din Secusigiu, 
Satu Mare și Munar, precum și alți preoți 
invitați, astfel încât totul a îmbrăcat haină 
de sărbătoare și mare cinstire pentru bi-
serică. Evenimentul i-a avut prezenți și pe 
primarul Cheșa Ilie, precum și consilieri 
locali, aceștia venind special pentru a �  ală-
turi de comunitatea din Sânpetru German 
la sărbătoare. 

De asemenea, enoriașii au fost prezenți în 
număr mare. arătându-și astfel susținerea 
față de biserică și respectul față de cele 
s� nte. Putem spune că întrega localitate a 
îmbrăcat haine de sărbătoare, procesiunea 
speci� că precum și respectarea întocmai 
a obiceiului tăierii colacului arătând că la 
Sânpetru German sărbătoarea Hramului 
Bisericii Ortodeoxe se bucură de mare cin-
stire!

Așadar și anul acesta Sărbătoarea Hramu-
lui a constituit un eveniment de marcă pen-
tru comună, desfășurat după toate tradițiile 
și obiceiurile. O sărbătoare a tuturor!

>>> pag. 1

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German Zi de mare sărbătoare 
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German Zi de mare sărbătoare 
Primarul Cheșa Ilie 

a fost și el alături de comunitatea 
ortodoxă la acest eveniment plin 
de semni� cație și binecuvântare, cu 
această ocazie declarându-ne: sunt 
bucuros că am participat la acest 
eveniment important al Biserivcii 
Ortodoxe din Sânpetru German, 
� indcă sărbătoarea Hramului 
Bisericii arată că avem aici o co-
munitatea unită, preotul  paroh și 
reprezentanții Consiliului Parohial 
ce-i stau alătui reușind să continue 
această tradiție a marcării sărbă-
torii Hramului într-un mod speci-

al, având pentru aceasta și spriji-
nul întregii comunități. 

Îi felicit atât pe dânsul cât și pe 
toți cei care-l sprijină, deoarece o 
comunitate frumoasă este una uni-
tă, așa cum suntem la Biserica Or-
todoxă din Sânpetru German.

Nu în ultimul rând, felicit nașii de 
anul acesta, care și-au făcut datoria 
de a �  alături de biserică, implicân-
du-se activ pentru continuarea fru-
moasei tradiții a tăirii colacului!

Vă prezentăm și noi câteva ima-
gini de la acest important eveni-
ment religios, urmând a ne reântâl-

ni și anul următor la această mare 
sărbătoare care face parte din iden-
titatea comunei noastre.

>>> pag.2

La data de 20 iulie, Bi-
serica Ortodoxă Română 
sărbătorește ridicarea la cer 
a Sfântului Mare Proroc Ilie, 
Tesviteanul. Unul dintre cei 
mai importanți prooroci 
din Vechiul Testament, Sf. 
Ilie este celebrat ca un mare 
făcător de minuni și aducă-
tor de ploi în vreme de sece-
tă. Sfântul si marele Proroc 
Ilie, înger întrupat în carne 
ce a primit de la Dumnezeu 
puterea de a deschide și în-
chide cerurile, era de origi-

ne din Tesvi în Galaad. 
A activat în Regatul de 

Nord, în timpul regelui Ahab. 
Acesta s-a căsătorit cu o prin-
cipesă păgână, Isabela, care 
l-a ademenit și pe el să cadă 
în idolatrie; lipsa de pioșenie 
și depravarea predecesorilor 
săi ajunse la culme. Încura-
jat de soția sa, respingătoa-
rea Izabel, el îi persecuta pe 
Prooroci și pe toți oamenii 
rămași credincioși lui Dum-
nezeu și se închina idolilor 
Baal și Astarte.

Sfântul și Marele Prooroc 
Ilie l-a abordat în chip di-
rect purtând o aprigă luptă 
pentru dreapta credință a 
poporului care prin exemplu 
mai marilor săi era târât în 
idolatrieAjuns prin râvna sa 
pe culmea cea mai de sus a 
virtuții, Sf. Prooroc Ilie nu a 
trecut la cele veșnice, ci a fost 
ridicat la cer � ind considerat 
demn de a vedea față în față 
slava Dumnezeului întrupat, 
alături de Moise și de cei trei 
Apostoli în ziua Schimbării 
la față (cf. Matei 17). Sfârșitul 
lui Ilie este prezentat ca o mi-
nune care s-a petrecut cu pu-
terea lui Dumnezeu, pe Care 

Ilie L-a slujit cu multa auto-
ritate. Se spune că, simțind 
el  că zilele pe pământ sunt 
numărate, și-a ales ca succe-
sor pe Elisei. Atât de mare a 
fost personalitatea lui, încât 
Domnul i-a făcut aceasta fa-
voare de a se muta din viața 
aceasta pământească la viața 

cea cerească, fără a trece prin 
poarta morții. Este a doua 
personalitate a Vechiului Tes-
tament care s-a înălțat cu tru-
pul la cer. Minunea a fost vă-
zută de către ucenicul său, iar 
el s-a înălțat la cer pe o căruță 
de foc trasă de cai.

Sărbătorile lunii iulie
2 0  i u l i e - S f â n t u l  I l i e

Cu ocazia zilei de sărbătoare a 
Sfîntului Ilie din data de 20 iulie, 
urăm încă de pe acum tuturor 
cetățenilor care poartă acest 
nume un călduros La Mulți Ani, 
multă bucurie și fericire alături 
de cei dragi!

Primar,  Viceprimar, 
 Consiliul Local
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Fiecare an bugetar a însemnat
 noi proiecte implementate în comună!

Nu este an fără a vedea cum în comuna noastră sunt imple-
mentate noi și noi proiecte necesare și utile pentru progresul 
comunei. Putem astfel vorbi despre lucrări de  amenajare 
trotuare, investiții în școli și grădinițe, extinderea rețelei de 
apă, lucrări de cadastrare, investiții în modernizarea cămi-
nelor culturale și lista ar putea continua. O listă care ne cer-
ti� că faptul că la Secusigiu  avem o administrație preocupată 
de binele comunei, o administrație aplecată spre cerințele 
cetățenilor, o administrație onestă, care asigură stabilitatea 
și liniștea în comună.

Rezultatele se văd prin prisma proiectelor a� ate în lucru, a 
acelora deja implementate, precum și a proiectelor gândite 
pentru mai departe. Aceasta înseamnă administrație pre-
ocupată de bunul mers al comunei, înseamnă stabilitate, 
progres, predictibilitate, înseamnă strategie de dezvoltare 
locală corectă și onestă, îndreptată spre binele comunității 
locale!

Anul acesta s-a lucrat zi de zi la rețeaua de apă. continu-
ându-se practic săparea șanțurilor, introducerea tubula-
turii pentru realizarea rețelei de apă potabilă în comună, 
amenajarea de cișmele, construirea canalelor etc.

Acum se lucrează intens la construirea și amenajarea 
gospodăriei de apă de la Secusigiu, lucrare de anvergură, 
care cuprinde și săparea puțurilor necesare rețelei de apă.

Și la acest obiectiv importat pentru comună lucrările au 
avansat mult, în momentul de față � ind amplasate pom-
pele submersibile, pecum și celelate agregate necesare pu-
nerii în funcțiune a rețelei de apă.

Gospodăria de apă
-în lucru-

Parc și  piață amenajată la Secusigiu

Parc și piață amenajată la Sânpetru German

S-a lucrat intens la amenajarea 
celor două parcuri din Secusigiu 
și Sânpetru German. Sunt două 
proiecte cu impact pentru comu-
na noastră, două proiecte prin 
care s-au amplasat locuri de joacă 
pentru copii, s-au amenajat zone 
de recreere, � ind amplasate și 
băncuțe speci� ce, în același timp 
� ind construite și alei pavate. 

Cele două parcuri, sau zone de 
agrement, după cum le putem 
numi, sunt pe placul cetățenilor 
din Secusigiu și Sânpetru Ger-
man, lucru vizibil și din imagi-
nile surprinse, după cum, mo-
dernizarea piețelor a fost bine 
primtă de către toată lumea.

Despre aceste lucrări primarul 
Cheșa Ilie ne-a declarat: „ Am 
dorit ca prin aceste investiții să 

avem două piețe puse la punct, 
precum și două zone destinate 
recreerii și petrecerii timpului 
liber, două zone unde părinții 
sau bunicii pot veni cu copiii, 
respectiv nepoții și pot petrece 
câteva ore plăcute în aer liber. 

Sper ca tuturor să le placă aces-
te locuri de joacă, planul meu � -
ind acela de a amenaja astfel de 
perimetre destinate recreerii și 
la Munar și Satu Mare.”

Primar 
Cheșa Ilie
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Sânpetru German în sărbătoare Încă o ediție de neuitat
Spectacolul folcloric anu-

me pregătit pentru această zi de sărbă-
toare a cuprins un program artistic fru-
mos, pe scenă urcând, rând pe rând, 
interpreții anume chemați pentru aceas-
tă zi a bucuriei, zi dedicată localității 
Sânpetru German.
S-a cântat și s-a dansat, totul în apla-

uzele publicului venit să se bucure de 
ceea ce organizatorii au pregătit pentru 
ziua de sărbătoare. O zi de 5 iulie care 
a fost cu adevărat călduroasă, nu doar 

prin vremea însorită, ci și prin spectaco-
lul folcloric de aici, din inima localității 
Sânpetru German.

Ne luăm rămas bun de la dumneavoas-
tră, dragi cititori, căci iată, v-am spus și 
povestea ediției din acest an sărbătorii, 
poveste frumoasă, atât prin cuvinte cât și 
prin imagini, poveste care ne-a recon� r-
mat faptul că avem la Sânpetru German 
o comunitate locală care știe să sărbăto-
rească frumos � ecare moment important 
organizat în comună.

>>> pag.1

Grătarele cu mici au fost și ele prezente, mirosul îmbietor al bucatelor 
pregătite simțindu-se peste tot. Terasele amenajate au fost pline ochi, 
ceea ce a arătat că a existat un real interes pentru sărbătoarea de la 
Sânpetru German, care cu siguranță că și de  acum încolo, an de an va 
�  tot mai atractivă și mai căutată.

Întreaga atmosferă a fost una de sărbătoare autentică, putând a� rma 
că toată lumea s-a simțit bine, peste tot � ind oameni veseli, bucuroși 
de a petrece. >>> pag.7

Teckel dispărut în Sânpetru 
German. Ofer recompensă!

Fam Morogan. Tel. 0745970037 
sau 0746258041.

Anunț
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Casă de piatră și o viață plină 
de prosperitate și fericire

Sper din inimă ca acest pas 
important din viața � ecăru-
ia, să le aducă acestor familii 
numai bucurii și împliniri pe 
toate planurile. 

Le doresc tuturor să aibă 
parte de o viață fericită îm-
preună, presărată doar cu mo-
mente frumoase și bineînțeles, 
plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

BELGEA IOAN și 
RATIU MIRABELA-ANDREEA

Florentin Bănățean
 și Gligor Camelia

GAUDI REMUS  DANIEL
și GRUIA IOANA-CRINA

SVSU Sânpetru German din nou pe podium

Avem în comună o echipă SVSU reprezentativă, iar 
acest lucru este con� rmat în � ecare an nu doar prin 
intervențiile celor care formează echipa, ci și prin re-
zultatele obținute de către membrii SVSU la concursu-
rile de specialitate.

Anul acesta, SVSU Secusigiu a ieșit din nou prima la 
aceste concursuri județene, motiv pentru care va repre-
zenta din nou județul Arad la concursul interjudețean.

Pentru această performanță SVSU SECUSIGIU a 
fost felicitat de către colonelul Cebuc, înmânânduli-
se placheta de merit,având în vedere că în ultimii 5 
ani au luat locul I la concursurile de voluntari din 
județul Arad. Felicitări!

Pentru o desfășurare corectă 
a execuţiei lucrărilor de con-
struire/recepţie, întreţinere a 
bunurilor imobile proprieta-
te privată, cât și pentru disci-
plina în construcţii, aducem 
în evidenţa cetăţeanului câte-
va aspecte pentru a evita orice 
neplăceri în urma acţiunii exe-
cuţiei lucrărilor de construi-
re/recepţie, întreţinere asupra 
imobilului.

Pentru obţinerea
 autorizaţiei de construire se 

va proceda conform 
Legii 50/1991-actualizată.

Indiferent de natura con-
strucţiei, pentru a executa lu-
crările de construire trebuie 
să se contracteze o persoană 
� zică sau juridică autorizată 
pentru efectuarea lucrărilor; 
aceasta va �  asistată în timpul 
execuţiei lucrărilor de către un 
diriginte de șantier autorizat 
de I.S.C. (INSPECTORATUL 
DE STAT ÎN CONSTRUC-
ŢII).

Recepţia lucrărilor de constru-
ire se va efectua în conformita-
te cu HG-273/1994, la care se 
aduce modi� cări conform HG-
940/2006; HG-1303/2007; HG-
444/2014; HG-343/2017. 

Pentru construcţiile încadra-
te în categoria “D” de impor-
tanţa, pentru recepţia lucră-
rilor se va numi o comisie de 
recepţie și se va desfașura în 
urmatorul mod: 

1. se anunţă comunicarea în-
cheierii lucrărilor

2. se calculează și se comple-
tează declaraţie pentru regula-

rizarea valorii investiţiei
3. are loc stabilirea datei și 

orei pentru întâlnire a comisi-
ei la locul investiţiei pentru re-
cepţia lucrării (pâna la data și 
ora stabilită, investitorul/pro-
prietarul numește 1-3 speci-
aliști în construcţii care fac 
parte din comisia de recepţie, 
alţii înafară de constructor, di-
riginte de șantier și reprezen-
tantul administraţiei publice 
locale.)

4. pâna la data și ora stabili-
tă, investitorul/proprietarul, 
pune la dispoziţia comisiei de 
recepţie următoarele docu-
mente: 

A) certi� cat de performanţă 
energetică; 

B)ridicare topogra� că (p.a.d.) 
cu construcţia � nalizată; 

C) nota proiectantului; 
D) nota dirigintelui de șanti-

er
E)c opie comunicare începe-

re lucrări anunţată la adminis-
traţia publică locală și la I.S.C.

F) adeverinţa I.S.C. prin care 
se con� rmă plăţile efectuate 
către I.S.C. a cotelor prevăzu-
te conform legii construcţiilor.

Pentru construcţiile încadra-
te în categoria “A, B, C” de im-
portanţa, recepţia lucrărilor 
se va desfașura în conformita-
te cu HG343/2017, comisia de 
recepţie este format din inves-
titor, constructor și toţi spe-
cialiști implicaţi in execuţia 
lucrării, și se va efectua sub di-
recta supraveghere a unui re-
prezentant din partea I.S.C.

Primăria Secusigiu

Despre reglementările legale privind 
construcțiile- autorizații și recepții

Extras din Articolul 3 Lege 50/1991:
(1) Construcţiile civile, industriale, agricole, 

cele pentru susţinerea instalaţiilor și utilaje-
lor tehnologice, pentru infrastructură de ori-
ce fel sau de oricare altă natură se pot realiza 
numai cu respectarea autorizaţiei de constru-
ire, precum și a reglementărilor privind pro-
iectarea și executarea construcţiilor, pentru: 

a) lucrări de construire, reconstruire, con-
solidare, modi� care, extindere, reabilitare, 
schimbare de destinaţie sau de reparare a 
construcţiilor de orice fel, precum și a insta-
laţiilor aferente acestora, cu excepţia celor 
prevăzute la art. 11 (din Legea 50/1991 n.r.); 

b) lucrări de construire, reconstruire, extin-
dere, reparare, consolidare, protejare, restau-
rare, conservare, precum și orice alte lucrări, 
indiferent de valoarea lor, care urmează să � e 
efectuate la toate categoriile de monumente 
istorice prevăzute de lege - monumente, an-
sambluri, situri - inclusiv la anexele acestora, 
identi� cate în același imobil - teren și/sau 
construcţii, la construcţii amplasate în zone 
de protecţie a monumentelor și în zone con-
struite protejate, stabilite potrivit legii, ori la 
construcţii cu valoare arhitecturală sau isto-
rică deosebită, stabilite prin documentaţii de 
urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, reconstruire, mo-
di� care, extindere, reparare, modernizare și 
reabilitare privind căile de comunicaţie de 
orice fel, lucrările de artă, reţelele și dotările 
tehnico-edilitare, branșamente și racorduri 
la reţele de utilităţi, lucrările hidrotehnice, 
amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, lucrările de instalaţii de infrastruc-
tură, lucrările pentru noi capacităţi de produ-
cere, transport, distribuţie a energiei electrice 
și/sau termice, precum și de reabilitare și re-
tehnologizare a celor existente; 

d) împrejmuiri și mobilier urban, amena-
jări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă și 
agrement, pieţe și alte lucrări de amenajare a 
spaţiilor publice; 

e) lucrări de foraje și excavări necesare pen-
tru efectuarea studiilor geotehnice și a pro-

specţiunilor geologice, proiectarea și deschi-
derea exploatărilor de cariere și balastiere, a 
sondelor de gaze și petrol, precum și a altor 
exploatări de suprafaţă, subterane sau sub-
acvatice; 

f) lucrări, amenajări și construcţii cu carac-
ter provizoriu necesare în vederea organizării 
executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la 
art. 7 alin. (1) și (1^3); g) organizarea de tabe-
re de corturi, căsuţe sau de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu caracter provi-
zoriu: chioșcuri, tonete, cabine, spaţii de ex-
punere, corpuri și panouri de a� șaj, � rme și 
reclame, copertine și pergole situate pe căile 
și spaţiile publice, anexe gospodărești, pre-
cum și anexele gospodărești ale exploataţii-
lor agricole situate în extravilan; 

i) cimitire - noi și extinderi.
(2) În vederea simpli� cării procedurii de 

autorizare a executării lucrărilor de con-
strucţii provizorii prevăzute la alin. (1) lit. 
d), g) și h), precum și pentru instalarea re-
ţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv a 
echipamentelor componente, în măsura în 
care pentru acestea nu sunt necesare și lu-
crări asupra infrastructurilor � zice de sus-
ţinere, autorizaţia de construire se emite în 
baza documentaţiei pentru autorizarea exe-
cutării lucrărilor de construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 50/1991:
(1) Demolarea, dezafectarea ori dezmem-

brarea, parţială sau totală, a construcţiilor și 
instalaţiilor aferente construcţiilor, a insta-
laţiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv ele-
mentele de construcţii de susţinere a aces-
tora, închiderea de cariere și exploatări de 
suprafaţă și subterane, precum și a oricăror 
amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei 
de des� inţare obţinute în prealabil de la au-
torităţile prevăzute la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� inţare se emite în ace-
leași condiţii ca și autorizaţia de construire, în 
conformitate cu prevederile planurilor urba-
nistice și ale regulamentelor aferente acestora, 
potrivit legii, cu excepţiile prevăzute la art. 11.

Primăria Secusigiu

LUCRĂRI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ
 AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE/DEMOLARE:
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Sânpetru German în sărbătoare
Încă o ediție de neuitat

Extras din Articolul 6 Legea 
50/1991:

(4) În vederea eliberării certi-
fi catului de urbanism, solicitan-
tul - orice persoană fi zică sau 
juridică interesată - se va adre-
sa autorităţilor prevăzute la art. 
4 cu o cerere care va cuprinde 
atât elementele de identifi care a 
imobilului pentru care se solici-
tă certifi catul de urbanism, re-
spectiv localitate, număr cadas-
tral 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 conferă dreptul de a executa 
lucrări de construcţii. 

(6) Certifi catul de urbanism 
se emite şi în următoarele situ-
aţii: 

a) în vederea concesionării de 
terenuri, potrivit legii; 

b) în vederea adjudecării prin 
licitaţie a proiectării lucrărilor 
publice în faza de „Studiu de 
fezabilitate”, potrivit legii; 

c) pentru cereri în justiţie şi 
operaţiuni notariale privind cir-
culaţia imobiliară, atunci când 
operaţiunile respective au ca 
obiect: 

– comasarea, respectiv dez-
membrarea terenurilor din/în 
cel puţin 3 parcele; 

– împărţeli ori comasări de 
parcele solicitate în scopul re-
alizării de lucrări de construcţii 
şi de infrastructură; 

– constituirea unei servituţi de 
trecere cu privire la un imobil. 

Operaţiunile juridice menţio-
nate, efectuate în lipsa certifi -
catului de urbanism, sunt lovite 
de nulitate. Solicitarea certifi -
catului de urbanism este facul-
tativă atunci când operaţiuni-
le de împărţeli ori comasări de 
parcele fac obiectul ieşirii din 
indiviziune, cu excepţia situaţi-
ei în care solicitarea este făcută 
în scopul realizării de lucrări de 
construcţii şi/sau de lucrări de 
infrastructură.

Primăria comunei Secusigiu

 INFORMAȚII UTILE : Documente necesare 
pentru obținerea Certifi catului de Urbanism

Primăria 
Secusigiu - 

0257/411320
Politia nationala – 

0760241214
SVSU Pompieri - 

0760/241211
Primar - 

0257/411304
Viceprimar - 

0257/411402
Secretar - 

0257/411403
Dispecerat Enel - 

0257/921
Dispecerat RCS/RDS 

- 0357/400401
Romtelecom 1921

Telefoane utile

„Sper din inimă că ediția 
din acest an a  sărbăto-
rii din Sânpetru German 
a fost pe placul tuturor 
participanților, făcând re-
ferire și la seara de specta-
col de joi 5 iulie.

Am promis că vom avea 
și la Sânpetru German o 

zi de sărbătoare autenti-
că, reînviind sărbătoarea 
localității. 

M-am ținut de cuvânt, 
am respectat ceea ce am 
spus și iată-ne la Sânpe-
tru German, bucurându-
ne împreună de spectacol 
folcloric, de o zi frumoasă, 
care sper din inimă că a 
plăcut tuturor celor veniți 
cu acest prilej al celei de-a 
doua ediții a sărbătorii 
localității

Primar Cheșa Ilie

- Să nu dați curs solicitărilor 
primite prin telefon din par-
tea unor persoane necunoscu-
te prin care sunteți anunțați că 
o rudă a fost implicată într-un 
accident sau că ați câștigat pre-
mii sau concursuri la care nu 
ați participat și vi se cer sume 
de bani;

- În cazul în care la ușa dum-
neavoastră se prezintă persoa-
ne care vând sau cumpără di-
ferite produse, evitațile. În nici 
un caz nu le permiteți accesul 
în locuință sau în curtea casei;

- Înainte de plecarea de acasă, 
închideți bine ferestrele camere-
lor, băilor și încuiați toate ușile 
exterioare cu cheia;

- Când plecați de acasă, rugați 
vecinii sau rudele apropia-
te să vă supravegheze locuința, 
procedați la fel și dumneavoas-

tră când aceștia sunt plecați;
- Nu faceți publică plecarea 

dumneavoastră de acasă pe 
rețelele de socializare (ex. Face-
book);

- În timpul nopții, încuiați (cu 
lacăt, zăvoare etc.) ușile grajdu-
rilor sau anexelor godspodărești 
unde țineți animale sau păsări;

- Nu lăsați animalele nesupra-
vegheate pe pășuni, izlazuri sau 
pe marginea drumurilor;

- Evitați discuțiile despre bu-
nurile de valoare pe care le 
dețineți in locuință

Dacă sunteți victima sau mar-
torul unor infrancțiuni sunați 
la numărul unic de urgență 
112- apel gratuit!

Poliția vă atenționează!

Cu  mâhnire în suflet ne luăm la revedere 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

HODAȘI VIOARA
ALBOTĂ ELENA

MARIN CAROLINA
MUNTEAN CORNELIA

COMEMORĂRI
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