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 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

Noul an școlar a început în cele mai bune condiții
 Pe data de 10 septembrie a sunat din nou clopoţelul. Un 

nou an şcolar a început la școlile și grădinițele din Secusigiu, 
Munar, Satu Mare și Sânpetru German. Clasele au prins din 
nou viață, vocile elevilor răsunând iarăși în acest  nou an 
școlar. 
Cei mai mici dintre elevi, plini de emoție și cu buchete de 

fl ori în mână, au intrat pentru prima dată în clasele care pa-
tru ani de acum încolo îi vor găzdui. Părinții și ei prezenți, 
i-au încurajat și i-au predat spre pregătire profesorilor. De 
acum încolo acești profesori vor fi  al doilea părinte pen-
tru fi ecare dintre elevi. A început astfel un nou an școlar, 
cu noi generaţii de copii, cu unele cadre didactice noi, cu 
multe emoţii pentru cei care păşesc pentru prima dată pragul 
şcolii şi cu multe întrebări în gând pentru cei care vor absol-
vi la fi nele anului şcolar clasa a VIII-a. Dar pentru toţi, cu 
siguranţă a început un nou an cu multe speranţe şi năzuinţe 
ce aşteaptă a fi  împlinite. 
Anul școlar 2018-2019 și-a deschis așadar larg porțile, iar 

forfota și veselia din curtea școlii, dar și din sălile de clase, 
primitoare, promit de pe acum un an școlar încununat de suc-
cese.
A început școala! E toamnă iar … și ne place toamna! 

șopteau emoționați elevii la careul din curtea școlii din 
Secusigiu , luni, 10 septembrie, 2018. Chiar dacă în locul 
vacanței de vis, cu soarele care zâmbea ziua intreagă, acum 
sunt gutuile pline de puf, mustul  dulce și zile de studiu in-
tens, elevii  au fost bucuroși și au trăit, cu sufl etul la gură, 
emoția primei zile de școală.
Revin la școală în fi ecare toamnă, dornici de reîntâlnirea 

cu cărțile, cu colegii, cu domnii profesori și învățători, chiar 
dacă gândurile lor se mai întorc, din când în când, la minu-
natele zile ale vacanței. Mintea și sufl etul elevilor se deschid 
din nou spre frumusețea cunoașterii, a învățăturii, fără de 
care nicio vacanță nu ar mai veni!
Noul an școlar a început în cele mai bune condiții, imaginile 

fi ind mai mult decât grăitoare!
Elevi, nu uitați: doar prin educaţie veţi putea fi  proprii voş-

tri stăpâni şi veţi putea face alegerile potrivite pe mai depar-
te in viaţa personală. 
Nicolae Iorga spunea: ” Şcoala este tot ce vezi şi tot ce 

auzi. Ea trebuie să te înveţe să fi i propriul tău dascăl, cel 
mai bun şi cel mai aspru.” Aşadar, parafrazându-l pe marele 
om de cultură, dragi elevi, să aveţi încredere că ceea ce veţi 
realiza la școală, va însemna enorm de mult pentru formarea 
voastră profesională, pentru viitorul vostru!

„Luni 10 septembrie m-am 
întâlnit cu elevii din comu-
na noastră la începutul unui 
nou an şcolar, cu o semnifi -
caţie deosebită pentru cei 
care vin la școală, cuprinşi 
de dorinţa cunoaşterii şi a 
acumulării de cât mai multe 
cunoştinţe folositoare pentru 
viaţa de zi cu zi.
 Am trăit pe data de 10 

septembrie un moment emo-
ţionant şi special, pe care fi -
ecare dintre cei prezenţi îl 
experimentează unic în fe-
lul său. 
Bobocilor, elevii care pă-

şesc pentru prima dată pra-
gul şcolii, le urez un bun ve-
nit la şcoala noastră, făcând 
referire la toate instituțiile 
școlare din Secusigiu, Satu 
Mare, Munar și Sânpetru 
German.
Sper să aveţi un an şcolar 

cât mai bogat, cu rezultate de 
care să vă bucuraţi, să aveţi 
doar note mari, un compor-
tament exemplar, şi să con-
ştientizaţi faptul că zilnic veţi 
aduna în minte şi în sufl et lu-
cruri noi şi frumoase, care să 
vă formeze personalitatea şi 
să vă călăuzească pe drumul 
cel bun în viaţă. 
Vă doresc să vi se împli-

nească toate visele, să aveţi 
sănătate şi putere de mun-
că, să va bucuraţi de liniş-
te şi pace sufl etescă, să fi ţi 
colegi şi prieteni, să respec-
taţi şcoala care vă primeşte 
cu braţele deschise şi nu în 
ultimul rând, să confi rmaţi 
speranţele şi încrederea fa-
miliilor voastre. 
Stimate cadre didactice, vă 

mulţumesc pentru dăruirea 
voastră, pentru profesiona-
lismul de care daţi dovadă 
an de an şi vă urez să fi ţi să-
nătoşi, puternici şi răbdă-
tori pentru ca împreună să 
puteți duce aceşti copii pe o 
treaptă mai sus, pe o treap-
tă a performanţelor. 
Aceleaşi mulţumiri şi urări 

le adresez întregului perso-
nal didactic-auxiliar şi ne-
didactic, care depun toate 
eforturile pentru ca institu-
ţiile şcolare din comună să 
funcţioneze, să fi e curate şi 
primitoare. 
Iar vouă, dragi părinți, vă 

doresc să aveți parte doar 
de rezultate bune din par-
tea copiilor voștri, știind că 
pentru ei munciți și în ei vă 
puneți speranțele de viitor, 
făcând tot ce puteți pentru 
a le netezi calea în vederea 

unei vieți mai bune pentru 
ei. Sunt sentimente pe care 
fi ecare părinte le trăiește în 
felul său, toți cei care avem 
copii am trecut prin aces-
te momente și vă doresc tot 
ce este mai bun pentru fa-
miliile voastre, pentru co-
piii voștri, care reprezin-
tă viitorul comunei noastre. 
În ei ne punem speranța 
ca și comunitate locală și 
de aceea dorim să vedem 
că sunt serioși și privesc 
cu responsabilitate proce-
sul educațional de care be-
nefi ciază la grădinițele și 
școala din comuna noastră..
Tuturor vă doresc un an cu 

împliniri şcolare şi profe-
sionale, bucurii şi gânduri 
bune !

Primar Cheșa Ilie

Primar  
Cheșa Ilie
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Extras din Articolul 3 Lege 
50/1991:

(1) Construcţiile civile, in-
dustriale, agricole, cele pen-
tru susţinerea instalaţiilor și 
utilajelor tehnologice, pentru 
infrastructură de orice fel sau 
de oricare altă natură se pot 
realiza numai cu respectarea 
autorizaţiei de construire, 
precum și a reglementărilor 
privind proiectarea și execu-
tarea construcţiilor, pentru: 

a) lucrări de construire, re-
construire, consolidare, mo-
di� care, extindere, reabilita-
re, schimbare de destinaţie 
sau de reparare a construc-
ţiilor de orice fel, precum și 
a instalaţiilor aferente aces-
tora, cu excepţia celor pre-
văzute la art. 11 (din Legea 
50/1991 n.r.); 

b) lucrări de construire, re-
construire, extindere, repara-
re, consolidare, protejare, re-
staurare, conservare, precum 
și orice alte lucrări, indiferent 
de valoarea lor, care urmează 
să � e efectuate la toate cate-
goriile de monumente isto-

rice prevăzute de lege - mo-
numente, ansambluri, 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 construite proteja-
te, stabilite potrivit legii, ori 
la construcţii cu valoare arhi-
tecturală sau istorică deose-
bită, stabilite prin documen-
taţii de urbanism aprobate;

c) lucrări de construire, 
reconstruire, modi� care, 
extindere, reparare, moder-
nizare 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 îmbunătă-
ţiri funciare, lucrările de in-
stalaţii de infrastructură, lu-
crările pentru noi capacităţi 
de producere, transport, dis-
tribuţie a energiei electrice 
și/sau termice, precum și de 
reabilitare și retehnologizare 

a celor existente; 
d) împrejmuiri și mobilier 

urban, amenajări de spaţii 
verzi, parcuri, locuri de joacă 
și agrement, pieţe și alte lu-
crări de amenajare a spaţiilor 
publice; 

e) lucrări de foraje și exca-
vări necesare pentru efectu-
area studiilor geotehnice și 
a prospecţiunilor geologice, 
proiectarea și deschiderea 
exploatărilor de cariere și ba-
lastiere, a sondelor de gaze și 
petrol, precum și a altor ex-
ploatări de suprafaţă, subte-
rane sau subacvatice; 

f) lucrări, amenajări și con-
strucţii cu caracter provizo-
riu necesare în vederea orga-
nizării executării lucrărilor, 
în condiţiile prevăzute la art. 
7 alin. (1) și (1^3); g) orga-
nizarea de tabere de corturi, 
căsuţe sau de rulote; 

h) lucrări de construcţii cu 
caracter provizoriu: chioșcuri, 
tonete, cabine, spaţii de ex-
punere, corpuri și panouri de 
a� șaj, � rme și reclame, coper-
tine și pergole situate pe căile 

și spaţiile publice, anexe gos-
podărești, precum și anexele 
gospodărești ale exploataţiilor 
agricole situate în extravilan; 

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

procedurii de autorizare a 
executării lucrărilor de con-
strucţii provizorii prevăzu-
te la alin. (1) lit. d), g) și h), 
precum și pentru instala-
rea reţelelor de comunicaţii 
electronice, inclusiv a echi-
pamentelor componente, în 
măsura în care pentru aces-
tea nu sunt necesare și lucrări 
asupra infrastructurilor � zi-
ce de susţinere, autorizaţia de 
construire se emite în baza 
documentaţiei pentru auto-
rizarea executării lucrărilor 
de construcţii.

Extras din Articolul 8 Legea 
50/1991:

(1) Demolarea, dezafectarea 
ori dezmembrarea, parţia-
lă sau totală, a construcţiilor 
și instalaţiilor aferente con-
strucţiilor, a instalaţiilor și 
utilajelor tehnologice, inclu-
siv elementele de construcţii 
de susţinere a acestora, închi-
derea de cariere și exploatări 
de suprafaţă și subterane, pre-
cum și a oricăror amenajări se 
fac numai pe baza autorizaţiei 
de des� inţare obţinute în pre-
alabil de la autorităţile prevă-
zute la art. 4.

(2) Autorizaţia de des� -
inţare se emite în aceleași 
condiţii ca și autorizaţia de 
construire, în conformitate 
cu prevederile planurilor ur-
banistice și ale regulamente-
lor aferente acestora, potrivit 
legii, cu excepţiile prevăzute 
la art. 11.

Nu se ard tufărișurile, stu-
ful, miriștile sau vegetaţia ier-
boasa fără acceptul autorităţii 
competente pentru protecţia 
mediului și fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice 
pentru situaţii de urgenţă-
conf. Legea Mediului (OUG, 
l95/2005 + L 265/2006);

După obţinerea acceptului 
(aviz) autorităţii competente 
de protecţie a mediului, arde-
rea miriștii se face cu respec-
tarea următoarelor prevederi 
generale (conf. O.M.A. 1. nr. 
579/2008):

a) condiţii meteorologice 
fără vânt;

b) parcelarea miriștii în su-
prafeţe de maximum 10 ha, 
prin fâșii arate;

c) izolarea zonei de ardere 
faţă de căi de comunicaţie, 
construcţii, culturi agricole 
vecine, instalaţii, fond fores-
tier, prin executarea de fâșii 
arate;

d) desfășurarea arderii nu-
mai pe timp de zi;

e) asigurarea până la � nali-
zarea arderii a personalului 
de supraveghere și stingere a 
eventualelor incendii;

f) asigurarea, pentru supra-
feţe de ardere mai mici de 5 
ha, a substanţelor și mijloace-
lor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul su-
prafeţelor de ardere mai mari 
de 5 ha. a unui plug, a unei 
cisterne cu apă, a mijloacelor 
de tractare și a personalului 
de deservire;

 Persoanele care observă un 
incendiu au obligaţia de a 
anunţa prin orice mijloc ser-
viciile de urgenţă-tel.112, pri-
marul sau poliţia și să ia mă-
suri, după posibilităţile sale, 
pentru limitare și stingere a 
incendiului;

SVSU Secusigiuprin fâșii arate; SVSU Secusigiu

Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență vă aduce la cunoștiință:

În conformitate cu ordinul 
Inspectorul General pentru 
Situații de Urgență (IGSU) 
nr. 21866 din 24.07.2017, în 
baza OMAI 1259 din 2006, 
pentru aprobarea Norme-
lor privind organizarea și 

asigurarea activităţii de în-
știinţare, avertizare, prealar-
mare și alarmare în situaţii 
de protecţie civilă, în � ecare 
primă zi de miercuri din � -
ecare lună, în intervalul orar 
10:00-11:00, se vor execu-

ta exerciții de alarmare în 
situații de protecție civilă, la 
nivel județean.

Tipurile de semnal acus-
tic folosite, în situații de 
protecție civilă, sunt:

Tipul de semnal acustic de alarmare a 
populației va �  transmis de ISUJ Arad sub for-
ma de sms, autorităților locale din județul Arad, 
respectiv, pentru informare, membrilor Co-

mitetului Județean pentru Situații de Urgență 
Arad, în baza înștiințării primite de la Inspec-
toratul General pentru Situații de Urgență.

SVSU Secusigiu

Nr. crt. Tip înștiințare transmis de 
IGSU și retransmis de ISUJ 

Arad

Tipuri de semnale de alarmare 
asociate înștiințării

Caracteristic semnal acustic 
folosit pentru alarmarea 

populației
1. Înștiințare despre iminența 

producerii sau producerea unor 
dezastre

 ALARMĂ LA DEZASTRE 5 sunete a 16 secunde � ecare 
cu pauză de 10 secunde între 
ele(pt. sirene electrice și 
electronice);

2. Înștiințare despre pericolul 
atacului din aer

 a) PRE-ALARMĂ AERIANĂ

 b) ALARMĂ AERIANĂ

a) 3 sunete a 32 de secunde 
� ecare, cu pauză de 12 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice);

b) 15 sunete a 4 secunde 
� ecare, cu pauză de 4 secunde 
între ele (pt. sirene electrice și 
electronice)

3. Înștiințare despre utilizarea mij-
loacelor chimice, biologice, nu-
cleare, radiologice, convenționale 
sau neconvenționale

În funcție de situație și de modul de 
utilizare al mijloacelor, se vor folosi unul 
din cele 3 semnale existente mai sus cu 
completările de rigoare.

4. Încetarea situației de protecție 
civilă

 ÎNCETAREA ALARMEI Se compune dintr-un sunet 
continuu, de aceeași intensitate, 
cu durata de 2 minute.

În atenția cetățenilor
Mare atenție la focurile de miriște!

Informații 
Utile

Documente necesare pentru obținerea 
autorizației  de construire:

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

COMEMORĂRI
IOVANOVITY OLGA
COVACI NASTASIA
VADASAN MIRCU

OLARIU SOFIA
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Pesta porcină africană: informare și măsuri!
ATENŢIE!

PESTA PORCINĂ AFRICANĂ
 CEA MAI PERICULOASĂ BOALĂ LA 

PORC !!!
• VIRUSUL NU AFECTEAZĂ SĂNĂTA-

TEA OMULUI! 
NU EXISTĂ VACCIN PENTRU ACEST 

VIRUS!
• VIRUSUL ESTE FOARTE PUTERNIC, 

MORTALITATEA PORCILOR FIIND DE 
100%!

• PORCUL CONTAMINAT 
MOARE SIGUR!

MĂSURI ÎN CAZ DE SUSPICIUNE 
ANSVSA se asigură că sunt instituite mă-
suri de investigare pentru con� rmare ori 
in� rmarea prezentei bolii

Atunci când ANSVSA consideră că pre-
zenta pestei porcine africane într-o exploa-
tatie nu se poate in� rma, exploataţia trebu-
ie imediat plasată sub supraveghere o� cială 
și dispune următoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor cate-
goriilor de porci din exploatatie;

• menţinerea în adăposturi a tuturor por-
cilor din exploatatie și interdicţia mișcării;

• interzicerea intrării porcilor în exploata-
tie sau ieșirea lor din aceasta.

• interzicerea ieșirii din exploatatie a căr-
nii, a produselor din carne de porc, a ma-
terialului seminal, a ovulelor sau a embri-
onilor de porci, a furajelor, ustensilelor și 
a altor obiecte și deșeuri susceptibile de a 
transmite pesta porcină africană;

• respectarea cu stricteţe a regulilor de fi l-
tru sanitar pentru circulaţia personalului;

• utilizarea unor mijloace corespunzătoa-
re de dezinfecţie la intrările și ieșirile clădi-
rilor ce adăpostesc porcii și ale exploataţiei;

MĂSURI ÎN CAZ DE CONFIRMARE 
• toate porcinele din exploataţie vor fi  uci-

se fără întârziere, sub control o� cial și intr-
o manieră care să evite riscul propagării vi-
rusului PPA;

• se prelevează un număr sufi cient de pro-
be, astfel încât să se poată determina modul 
în care a fost introdus virusul pestei porci-
ne africane în exploataţie și perioada în cur-
sul căreia el a putut �  prezent în exploatație 
înainte de noti� carea bolii;

• carcasele porcilor morţi sau uciși trebu-
ie să � e procesate/distruse sub supraveghe-
re o� cială;

• materialul seminal, ovulele sau embrio-
nii de porci colectate în exploataţie în cur-
sul perioadei situate între introducerea pro-
babilă a bolii în exploataţie și adoptarea 
măsurilor o� ciale să � e marcate și distruse 
sub supraveghere o� cială;

• orice substanţă sau deșeu susceptibile de 
a �  contaminate, precum furajele, așternu-
tul, să � e supuse procesării; toate materiale-
le de unică folosinţă care pot �  contaminate 
și, în special, cele utilizate pentru operaţiu-
nile de ucidere, să � e distruse;

- după uciderea porcilor, adăposturi-
le și vehiculele care au fost utilizate pentru 
transportul lor sau transportul carcaselor 
lor, precum și echipamentul, trebuie dezin-
fectate, iar așternutul pentru animale, gu-
noiul de grajd și purinul susceptibile de a �  
contaminate trebuie distruse;

Cu m  s e  m ani f e s t ă  p e s t a  p o r c i n ă  af r i c an ă ?
Po r c i i  î ș i  p i e r d  p o f t a  d e  m ân c ar e ;

Au  u r e c hi l e  ș i  c o a d a  l ă s at e  î n  j o s ,  p e t e  r o ș i i
î n  ju r u l  u r e c hi l o r  ș i  r ât u l u i ,  p e  ab d o m e n ;

S t ar e  g e n e r a l ă  p r o a s t ă ,  r e s p i r aț i e  î ng r e u n at ă , 
c u  f eb r ă  p u t e r ni c ă ;

Li p s ă  p o f t ă  d e  m ân c ar e
Ev o l u ţ i e  m o r t a l ă  î n  2  p ân ă  l a  1 0  z i l e .
ATENȚIE!

Nu există tratament și nici vaccin care să protejeze 
porcii de boală.

> Anunţaţi imediat medicul veterinar dacă porcul 
nu mănâncă și stă mai mult culcat.

> Limitaţi circulaţia între gospodăriile de la ţară.
> Creșterea porcilor, furajarea și adăparea se face doar 

în coteţe. Porumbul, lucerna și alte vegetale pentru fu-
rajare nu se adiministrează direct din câmp! Există pe-
ricolul contaminării câmpului de la mistreţii bolnavi.

> Porcii se contaminează direct, de la alţi porci in-
fectaţi sau prin alimentarea cu deșeuri din carne de 
porc contaminată/infectată.

> Insectele, spaţiile contaminate, vehiculele, diverse 
materiale, îmbrăcămintea, încălţămintea contamina-
tă, pot transmite și ele virusul la porcii sănătoși.

> Este interzisă tăierea porcilor în localităţile unde 
evoluează boala. Putem extinde astfel focarele și după 
luni de zile.

> Se interzice monta directă cu deplasarea porcilor 
dintr-o curte în alta.

- Se interzice circulaţia, în autovehicule, cu carne, car-
naţi și alte produse din carne de porc, care nu sunt mar-
cate și etichetate de către serviciile veterinare, conform 
prevederilor legale în astfel de situaţii - există riscul de a 
răspândi boala în toată ţara.

- Utilizaţi echipament separat de lucru și un recipient 
cu dezinfectant la intrarea în spaţiul de creștere al porci-

lor. Este interzisă hranirea porcilor cu deșeuri alimenta-
re, care conţin carne de porc.

Interzis accesul porcilor în păduri sau în locuri unde 
pot intra în contact cu pocii mistreţi.

Este interzisă participarea la târgurile de animale.
CUM PROTEJAM GOSPODĂRIA?

- Ne asigurăm câ achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

- Asiguraţi-vâ câ porcii dumneavoastră nu intră în 
contact cu porcii mistreţi

- Vânătorii și câinii de vânâtoare sâ nu vina în contact 
cu porcii din gospodărie

- Nu aruncam resturi de carcasa de porc pe câmp sau 
în gospodârie

- Nu lâsăm porcii din alte gospodarii sâ intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastrâ

- Nu hrânim porcii cu furaje de origine necunoscuta
- Nu hrânim porcii cu resturi alimentare

CE SA FACI?
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă porcii au 

simptome
Contactaţi imediat medicul veterinar dacă vedeţi un 

cadavru de mistreţ sau porc domestic
Nu deplasaţi animalele din gospodărie și tineţi-le închise

DACĂ AVEŢI ORICE SUSPICIUNE 
ANUNŢAŢI DE URGENTĂ 
MEDICUL VETERINAR!
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Strategia de dezvoltare locală imple-
mentată în comună de către prima-
rul Cheșa Ilie s-a dovedit a �  una de 
bun augur pentru progresul comunei, 
în mandatul său schimbările în bine 
� ind vizibile nu doar din punct de 
vedere a  stabilizării � nanciare a co-
munei, ci și prin modul de adminis-
trare, sub forma implicării active în 
asigurarea bunului mers al comunei 
Secusigiu.

Să luăm exemplu 
doar aceste prime trei trimestre 

din anul 2018:
- s-a lucrat la constuirea noii 

grădinițe din Secusigiu
- au fot amenajate noi tronsoane de 

trotuare
- s-a extins iluminatul public
- au fost amenajate piețele din Se-

cusigiu și Sânpetru German
- s-a lucrat la rețeaua de apă din 

comună, prin săparea șanțurilor, in-
troducerea tubulaturii, amenajajera 
puțurilor forate, construirea și dota-
rea cu echipamente moderne a gos-
podăriei de apă

- la Secusigiu și Sânpetru German 
s-au amenajat noi parcuri, dotate și 
cu locuri de joacă pentru copii

- au fost amenajate noi cișmele
Toate acestea ne arată că avem o 

administrație locală preocupată 
de implementarea a cât mai multe 
proiecte de investiții în comună, o 
administrație care știe ce trebuie făcut 
pentru gestionarea optimă a bugetu-
lui local, astfel încât comuna Secusi-
giu să progreseze an de an, luându-se 
în calcul lucrări necesare pentru � e-
care localitate a comunei: Secusigiu, 
Munar, Satu Mare și Sânpetru Ger-
man.

Despre acest mod corect și e� cient  
de administrare primarul Cheșa Ilie 
ne-a precizat: 

„ Am căutat mereu de când sunt pri-
mar să pun în practică un program 
anual de modernizare a comunei de așa 
manieră încât să cuprindem investiții 
în toate localitățile comunei, precum 
și în toate sectoarele importante pen-
tru dezvoltarea corectă a comunei: 
de la investiții în infrastructură( pie-
truiri străzi, amenajarea de trotuare, 
etc), până la cele de reabilitare a unor 
obiective importante ale comunei sau 
cele de sprijinire a învățământului și 
a activităților culturale ori sportive. 
Cu alte cuvinte, am încercat să reali-
zez o administrare a bugetului local 
care să vizeze dezvoltarea comunei pe 
toate palierele sale, fără a neglija nici 
un domeniu de activitate important 
pentru a avea o comună cu perspec-
tive pentru viitor. Am luat mereu în 
considerare doleanțele cetățenilor, 
stabilind prin aceasta și o prioritizare 
a investițiilor realizate, raportându-
mă însă de � ecare dată la bugetul avut 

la dispoziție, iar pentru a atrage noi 
sume la bugetul local m-am axat și 
pe accesarea unor surse de � nanțare 
europene, de la Consiliul Județean 
Arad sau din programe naționale. 
Toate investițiile realizate au avut la 
bază un mod de administare corect, 
bazat pe posibilitățile economice rea-
le ale comunei, evitând a ne arunca în 
investiții fără acoperire și a ne trezi cu 
datorii sau mai știu eu ce probleme de 
natură economică. Totul s-a derulat 
transparent, cu responsabilitate, iar 
prin modul cum s-a gestionat, pru-
dent, banul public, s-a reușit realiza-
rea unor investiții necesare și utile în 
comună, de așa manieră încât avem 
sustenabilitate și acoperire bugeta-
ră pentru tot ceea ce s-a investit sub 
forma diverselor lucrări de moderni-
zare executate în acești ani de când, 
prin voința cetățenilor, am fost ales 
ca și primar al comunei. Dezvoltarea 
comunei s-a realizat gradual, progre-
siv, an de an, cu investiții în � ecare 
exercițiu bugetar, adică o dezvolta-
re realistă, corectă, de durată, având 
grijă de a răspunde necesităților din 
� ecare localitate a comunei noastre. 
Totul, fără a face datorii la comună, 
ne-am întins mereu doar atât cât ne-
am permis din punct de vedere � nan-
ciar. Avem stabilitate bugetară la co-
mună, iar printr-o gestionare realistă 
și chibzuită a sumelor de care dispu-
nem, completate prin accesarea de 
fonduri europene și guvernamentale, 
reușim pas cu pas și implementarea 
graduală a unor proiecte de investiții 
pentru modernizarea comunei.

După cum vedeți, chiar în aceas-
tă perioadă avem deschise o serie de  
șantiere în comună:

- la noua grădiniță se amenajează 
gardul, � ind prevăzută și o parcare. 
Cu privire la acastă clădire desti-
nată a găzdui copiii de la grădinița 
din Secusigiu, doream să inaugurăm 
noua grădiniță la începutul acestui 
an școlar, dar din cauza birocrației 
excesive cu care ne confruntăm zi 
de zi nu am reușit acest lucru, mai 
având de rezolvat câteva mici pro-
bleme tehnice.Avem acum o nouă 
grădiniță la Secusigiu și în viitorul 
apropiat copiii se vor muta în aceas-
tă nouă locație.

Până acum, am avut un an 2018 bun pentru comună

Primar  
Cheșa Ilie

S-a construit noua grădiniță
 din Secusigiu

S-au amenajat noi cișmele

Trotuare pavate construite

S-a lucrat la rețeaua de apă

Piața din Secusigiu și Sânpetru German, 
au fost modernizate

>>> pag. 5
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Până acum, am avut un an 2018 bun pentru comună
- se lucrează la gos-

podăria de apă a comunei, prin 
montarea suporților pentru parcul 
fotovoltaic și construirea clădirii 
administrative, la utilajele monta-
te făcându-se ajustările necesare. 
După ce această � nanțare a fost 
blocată, anul acesta am reușit, prin 
eforturi considerabile, să deblochez 
proiectul, suma alocată doar pentru 
acest an � ind de 7.800.000 LEI.

De asemenea,avem și noi proiec-
te aprobate pentru � nanțare și pe 
care le vom începe după � nalizarea 
pașilor legali necesari  pentru deru-
larea procedurii de achiziție publi-
că pentru � ecare investiție în parte.  
Fac referire aici la proiectele:

- renovarea și modernizarea ur-
mătoarelor instituții școlare din co-
mună:

 - Școala din Secusigiu-reno-
vare completă la interior și exterior, 
schimbare acoperiș, un nou sistem 
de încălzire central, schimbare uși , 
grupuri sanitare moderne etc

 - Școala Mare din Sânpetru 
German- renovare completă. Aici 
o parte a școlii va �  demolată, in-
clusiv vechea sală de sport și se va 
construi o clădire nouă ce va avea 
inclusă și sală de sport. La această 
școlă se va schimba acoperișul, se 

vor amenaja noi grupuri sanitare, 
se va achizițona un nou cazan de în-
călzire etc

 -Grădinița din Sânpetru 
German-renovare totală

 -Grădinița din Satu Mare- 
reabilitare completă a clădirii

La toate proiectele prezentate an-
terior am � nalizat achiziția publi-
că, urmând să semnăm contractul 
de proiectare și execuție, urmând ca 
probabil anul următor să începem 
efectiv lucrările.

- vom contiua amenajarea de noi 
trotuare pavate în comună, am 
câștigat pe fonduri europene prin 
GAL un nou proiect în acest scop, 
acum � ind la faza de semnare a 
contractului de � nanțare

-avem un proiect de asfaltare 
străzi în comună, proiect așteptat de 
cetățeni și care în momentul de față 
se a� ă în faza de achiziție publică, 
urmând ca imediat ce � nalizăm 
procedurile legale de desemnare a 
constructorului să începem și asfal-
tarea primelor străzi din comună.”

Ce mai putem spune decât că am 
avut un an 2018 bun pentru pro-
gresul comunei, cu o mulțime de 
investiții-lucrări � nalizate, cu pro-
iecte mari în lucru, dar și cu proiecte 
ce urmează a începe.

S-a amenajat parcul din Secusigiu 

A fost amenajat parcul din Sânpetru German 

Gospodăria de apă Secusigiu, în lucru

Iluminat 
public 
extins

Străzile vor fi  redenumite 
și vor fi  alocate noi numere administrative 

pentru casele 
din Secusigiu, Satu Mare, Sânpetru German și Munar

Conform noilor reglementări legislative,  Consiliul Local al Comunei va adopta o Hotărâre prin care se va 
aproba nomenclatorul stradal al comunei Secusigiu, astfel încât să ne aliniem la noile normative legislative în 
vigoare.

Prin aprobarea acestui nomenclator stradal, se vor modi� ca denumirile adreselor gospodăriilor, străzile vor 
primi nume distincte � ind stabilită și o nouă alocare a numelor de case ( gospodăriilor comunei).

Acest lucru înseamnă că pe viitor adresele vor avea un nume de stradă și un anumit număr de casă ( altul 
decât cel de până acum) ce vor �  stabilite stabilite în baza unui  nomenclator stradal.

Vă vom ține la curent cu privire la viitoare formă a nomenclatorului stradal, urmând a vă informa imediat ce 
acesta va �  aprobat 

 Primăria 
Comunei Secusigiu
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Mănăstirea Bezdin
Mănăstirea închinată Praznicului 

Intrării în Templu a Maicii Domnu-
lui  reprezintă cea mai importantă 
construcţie din comună. Aproxima-
tiv pe locul unde se a� ă azi mănăsti-
rea Bezdin în anul 1233 era o veche 
abaţie benedictină, Issou, distrusă de 
tătari în anul 1241.

Referitor la vechimea mănăsti-
rii Bezdin,se vehiculează mai mul-
te date. În conscripţia mănăstirilor 
ortodoxe din eparhia Timișorii din 
anul 1774, apare ca dată a întemeierii 
anul 1623. 

În realitate mănăstrirea a fost 
mult mai veche. O însemnare scri-
să  în limba sârbă pe � la 270 a unei 
Psaltire(Veneţia, 1520) care a  apar-
ţinut mănăstirii, oferă o informaţie 
mult mai exactă: „În numele Tatălui 
și al Fiului și al Sfântului Duh, să se 
știe de când s-a început mănăstirea 
Bezdin a se ocârmui, de la facerea lu-
mii 7046, de la Nașterea lui Hristos 
1539, și s-a chemat hramul Vovode-
niei Născătoarei de Dumnezeu, cu 
porunca lui Ioasaf Milutinovici arhi-
mandrit și cu ajutorul tuturor fraţilor 
și creștinilor, în vremea mea, econo-
mul Leontie Bogoevici ieromonah.” 

Însemnarea, care un poate �  pusă 
la îndoială, dezminte tradiţia orală, 
larg răspândite după care mănăstirea 
Bezdin ar �  ctitoria familiei nobiliare 
Jakšić (care, într-adevăr, avea în po-
sesiune Munarul începând cu anul 
1529). În realitate ea a fost construită 
de “obște și creștini.”

Totuși, de vreme ce mănăstirea s-a 
ridicat pe proprietăţile Jakšićilor  este 
de presupus că s-a făcut cu știrea și 
aprobarea lor. Se prea poate ca ei să 
�  donat terenul necesar, care ulterior 
să �  fost răscumpărat de monahi cu 
ajutorul credincioșilor.

În sfârșit, unele cercetări incomplete 
au con� rmat existenţa unui strat arhe-
ologic din secolul XV în fundaţiile bi-
sericii mănăstirii Bezdin. Este posibil 
ca prin această descoperire vechimea 
comunităţii monahale de la Bezdin să 

coboare spre secole mai timpurii. 
Tradiţia orală spune că în prima 

jumătate a  secolul al XVI-lea aveau 
loc pelerinaje la mănăstirea închinată 
Fecioarei Maria.

De-a lungul vremii mănăstirea a 
apărut în documente sub diferite 
denumiri :1728 - Kloster Munara; 
1735 - Munarercalugerkloster; 1742 
- Besdin; 1747 - Pesdin; 1753 -Pesz-
din; din secolul al XIX -lea - Bezdin. 
Denumirea în limba sârbă  a fost însă 
din 1539 și până în prezent: Bezdin.

Edi� ciul mănăstiresc
Majoritatea clădirilor mănăstirii 

Bezdin sunt de dată mai recentă, însă 
neregularităţile în dispunerea clădi-
rilor existente și modul în care sunt  
îmbinate  diferitele laturi zidite suge-
rează existenţa  mai multor etape de 
construcţie și anumite adăugiri.

Biserica mănăstirească
Biserica a fost zidită din cărămidă, 

pe fundaţie din cărămidă, pe piloni 
de stejar. Este cea mai veche con-
strucţie  din complexul mănăstiresc, 
care și-a păstrat caracteristicile prin-
cipale de la edi� care, din secolul al 
XVI-lea:  caracterul răsăritean, bi-
zantin al arhitecturii (rezolvarea ba-
zei tipică pentru Școala Moraviană, 
cupolă în mijlocul acoperișului s.a.), 
chiar dacă pronaosul, cu loja corului, 
și turnul au fost adăugate mai târziu, 
în spiritul barocului. Arhitectura in-
terioară a rămas cea veche: o singură 
navă, cu tavan semiboltit, care se ter-
mină cu trei abside: una a altarului și 
două ale stranelor, și cupolă deasupra 
crucii, pe care o formează absidele 
stranelor cu nava bisericii.

Pronaosul acroșat ulterior cu gale-
ria corului pe stâlpi se deosebește net 
de naos, fără să strice armonia gene-
rală. Bolţile se continuă în ziduri ne-
tede, arhitectura  � ind elegantă prin 
simplitatea ei.

O notă aparte  o dă pictura veche de 
secol XVIII, care acoperă toţi pereţii. 
Figuri de proroci, scene din Sfânta 
Scriptură, Minunile lui Isus, Patimi-
le și Învierea,  Hristos Pantocrator pe 

bolta cupolei înconjurat de heruvimi, 
sera� mi și îngeri, Fecioara, evanghe-
liștii – sunt realizate în dispunerea 
obișnuită a scolii de pictură atonite. 
Fundalul albastru închis al unor sce-
ne, îmbrăcămintea de culoare roșie, 
albastră, verde, feţe cu o expresie de 
durere, ochii mari ai Maicii Domnu-
lui, nimburile de aur deasupra cape-
telor S� nţilor, înnegrite de îndelunga  
cădelniţare și de fumul lumânărilor, 
subordonarea corpului faţă de su� et 
în spiritul ortodoxiei creștine – crea-
ză un sentiment de vesnicie. 

Sub această pictură, istoricii de artă 
au identi� cat un strat de pictură mu-
rală mai veche, datând de la � nele 
secolului al XVI-lea. A� rmaţia este 
susţinută de o menţiune existentă în 
Inventarul mănăstirii pe anul 1859: 
„Zidurile interioare ale bisericii au 
fost pictate în anul 1592 cu pictură 
veche sârbească”.

Reparaţii, restaurări, moderinzări 
ale complexului mănăstiresc

Începutul secolului al XVIII-lea 
găsește clădirile mănăstirești ruina-
te încât a fost nevoie de împortante 
reparaţii.O mărturie în acest sens 
sunt aprobările de tăieri de pădure pe 
care le solicită și le primește mănăs-
tirea în 1728. Printre cei care au avut 
o contribuiţie  bănească importantă  
la aceste lucrări  s-au numărat și co-
lonelul Miliţiei Mureșene Jovan Po-
pović Tekelija și fratele său, maiorul 
Ostoja Tekelija,  consideraţi de atunci 
ca � ind “primii ctitori.” 

Din prima jumătate a secolului al 
XVIII-lea datează și turnul înalt, el 
� ind  adăugat la vechea biserică a mă-
năstirii Bezdin înainte de anul 1741 . 
Într-un  desen păstrat la Ho�  ame-
rarchiv de la Viena se vede că turnul 
avea  un pridvor deschis la parter, trei 
etaje și o “căciulă” decorativă la vârf. 
În timpul construcţiei turnului au fost 
necesare și unele modi� cări de adap-
tare a vechii biserici. 

Ridicarea turnului, a chiliilor și chiar 
a bisericii noi s-a făcut din donaţii.

În anul 1750  mănăstirea Bezdin 
trece prin noi renovări. În protoco-
lul donatorilor, sub data de 28 iu-
nie 1753, pictorul arădean Ștefan 
Teneţchi, autorul iconostasului din 
1753 , a notat cu propria mână : „Mă 
angajez eu subsemnatul faţă de mă-
năstirea S� ntei Vovidenii a Bezdi-

nului ca prin arta mea, cu vopseaua 
și sume proprii, întreaga tâmplă a 
altarului, atât formele sculptate să le 
auresc, cât și partea de tâmplărie să 
o marmorez; doar pe timpul șederii 
mele la mănăstire pentru săvârsirea 
acestor lucrări să am competenţă la 
mâncare și băutură, și după aceea 
numele meu si celelalte nume pe care 
le voi da să � e de vesnică pomenire. 
Stefan Teneckij, iconopiseţ arădean”. 

Ceva mai jos o altă mână a con� r-
mat: Domnul Stefan Teneckij, moa-
lăr din Arad, a zugrăvit tâmpla drept 
milostenie.

În anul 1755, Stefan Dragosavljević 
din Buda  a suportat,  pe cheltuiala sa,  
realizarea  S� ntei trapeze și a jertfelni-
cului din marmură și înlocuirea   po-
delei bisericii  cu una din marmură.  

Imaginea mănăstirii din 1762 apa-
re într-o gravură a vienezului Johann 
Christoph Winkler. Locul central  în 
gravură este ocupat de icoana Născătoa-
rei de Dumnezeu cu Pruncul din Bez-
din, înconjurată cu scene din viaţa sa.

În anul 1772 pictorului Francz 
Wagner aureşte din nou  iconosta-
sul contra sumei de 234 � , iar pic-
torului Ştefan (probabil tot Teneţchi) 
pictează icoana de la proscomidie � -
ind plătit cu 151 � .

Lucrările la complexul mănăstiresc 
au continuat şi anii următori. În 
1775  a fost construit conacul din-
spre răsărit cu capelă şi două săli de 
mese  iar în anul 1781 are loc  o nouă 
reparaţie a bisericii.

Reparaţia este consemnată pe o 
placă de marmură aşezată deasupra 
uşii vestice: „În timpul domniei lui 
Iosif al II-lea, împărat roman, rege 
ungar etc, în slujba Dumnezeului 
unic slăvit în Sfânta Treime, hram-
ul acesta al Vovideniei Preas� ntei 
Născătoare de Dumnezeu, de confesi-
une pravoslavnică grecească neunită, 
a fost renovat de mănăstirea aceasta 
Bezdin, cu blagoslovirea Excelenţei 
Sale Domnul Mojsej Putnik, epis-
cop al Timisoarei, consilier secret 
al Înălţimii Sale Chesaro-Crăiesti si 
Apostolice, prin stăruinţa arhiman-
dritului aceluiasi lăcas, domnul Pavle 
Avakumović, arhiepiscopia de Karlo-
vac � ind în stare de văduvie, în anul 
1781”. 

Mânăstirea de la Bezdin și-a sărbătorit Hramul
În  � ecare  an, Mănăstirea de la Bez-

din își sărbătorește Hramul, care este 
Sfânta Marie pe rit vechi. 

Cu acest prilej toată lumea a fost 
invitată la mănăstire pentru a-și 

găsi liniștea su� etească în prezența 
preoților chemați să o� cieze Sfân-
ta Liturghie.

Anul acesta Hramul Mânăstirii, 
s-a serbat duminică 2 septembrie.
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Mânăstirea de la Bezdin
și-a sărbătorit Hramul

În ultimul deceniu 
al secolului al XVIII-lea au avut loc 
noi lucrări  în interiorul bisericii.Pe 
o chitanţă din 1793 sculptorul Avk-
sentije Marković din Novi Sad a 
semnat pentru 100 � , primiţi drept 
“avans pentru lucrarea convenită”. 
Este vorba despre  stranele 
noi, scaunul arhieresc şi tronul 
Născătoarei de Dumnezeu, pe care 
le termină în 1800.În 7 decembrie 
1800  a fost încheiat un nou con-
tract cu Avksentije Marković pen-
tru realizarea tâmplei şi a scaunelor 
din naos, în acelasi stil cu stranele 
şi tronurile. Sculptorul trebuia să 
le execute  “după planul întocmit 
pentru aceasta şi anexat... cu dis-
punere simetrică, din

material bun”. Sculpturi în biserică 
a mai executat şi Lazar Janić.

Apoi în 20 decembrie 1800 
mănăstirea  a încheiat un contract 
cu pictorul academic Jakov Or-
felin, pentru “aurirea şi pictarea 
stranelor şi tronurilor”. Contractul 
încheiat speci� ca  „culorile şi 14 
icoane rămân la latitudinea Dom-
nului nostru şi a obştii”.

După terminarea acestor lucrări, 
în cursul anului 1802, conform  
inscripţiei de pe icoana „Ochiul 
neadormit”, a� ată deasupra uşilor 
împărăteşti( „S-a pictat de Jakov 
Orfelin, pictor academic în luna 
noiembrie, ziua 19-a, anul 1802”), 
Jakov Orfelin a pictat noul iconos-
tas.

Cu  ocazia acestor renovări, Aron 
Mihajlović din Sânpetru Mare 
a dat plătit să se facă usciori din 
marmură la ambele uşi ale bisericii.

De asemenea, Arsenije 
Teodorović a executat în anul 1804 
icoanele pentru ripide şi crucea, 
sculptate de Avksentije Marković. 

În anul 1822 a fost întocmit 
planul, contractul şi devizul pen-
tru zidirea chiliilor. În 1823,  pic-
torul Sava Petrović a fost angajat să 
vopsească lemnăria: uşile (17 noi 
şi 31 vechi), obloanele (17 noi şi 
31 vechi), scândurile de la geamuri 
(21) şi soclurile din � er (19), pre-
cum şi să picteze trei mari icoane 
murale. În 1829 a pictat Răstignirea 
şi Portretul episcopului Josif Put-
nik iar  în 1832 Epitaful.Tot el a re-
alizat în 1835 portretul episcopului 
Maksim Manuilović, a refăcut 26 
de icoane praznicare iar în 1849 a 
realizat o copie după Portretul pa-
triarhului Josif Rajačić.

În sfârşit, Ljubomir Aleksandrović 
a pictat portretul patriarhului Josif 
Rajačić (1865) şi icoanele Sfântul 

Sava si Sfântul Nicolae (1870). 
Lucrări la Bezdin a efectuat şi 

sculptorul arădean Lazar Janić.
Astfel în 1862  el a executat scaune 
noi  în biserică şi a reparat stranele, 
crucea de pe Sfânta trapeză şi două 
sfeşnice iar  în 1880 a reparat din 
nou stranele şi chiar iconostasul, 
unde trebuia “ca ornamentele ve-
chi să le pună la locul lor, iar cele 
care lipsesc să le confecţioneze”. 

În anul 1887  mănăstirea l-a plătit 
pe pictorul din Arad Frank Gos-
tincsar  ca să picteze capela .

În anul 1888 şindrila de pe 
acoperişul bisericii a fost înlocuită 
cu tablă, iar turnul şi cupola au fost 
acoperite cu tablă de cupru.

În anul 1891 au fost pavate cu dale 
de marmură coridoarele conacului 
dinspre sud.

Cu aceasta, lucrările de restau-
rare la edi� ciu s-au terminat, 
mănăstirea ajungând la înfăţişarea 
de azi.

La iniţiativa stareţului mănăstirii, 
arhimandritul Stefan (Nikolić), 
Bezdinul i-a comandat în anul 1921 
câteva tablouri talentatului  pictor 
academic Stevan Aleksić: Cina cea 
de taină, Intrarea în biserică (Vov-
idenia) a Preas� ntei Născătoare de 
Dumnezeu, Sfântul Simeon, Sfân-
tul Sava,  menite să împodobească 
sufrageria mănăstirii .
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Potrivit art. 2  din legea nr 248/ 2015 

privind stimularea participării în 
învățământul preșcolar a copiilor pro-
venind din familii defavorizate, stimu-
lentele educaţionale se acordă copiilor 
din familii defavorizate în condiţii-
le în care sunt îndeplinite, cumulativ, 
următoarele criterii:

a) copilul este înscris într-o unitate 
de învăţământ preșcolar, conform Le-
gii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modi� cările și completările ulterioare.

b) venitul lunar pe membru de fa-
milie este de până la de două ori ni-
velul venitului minim garantat pentru 
o persoană singură, prevăzut de Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modi� cările și completă-
rile ulterioare ( adică de maxim 284 lei 
/ membru de familie).

Referitor la modul de calcul a ve-
nitului net lunar pe membru de fa-
milie, art. 10  alineat (1) din legea nr 
248/2015sunt prevăzute  următoare-
le: ”La stabilirea venitului net lunar 
pe membru de familie, prevăzut la art. 
2 lit. b) din lege, se iau în considerare 
toate veniturile impozabile și neimpo-
zabile prevăzute de Legea nr. 227/2015 
privind Codul � scal, cu modi� cări-
le și completările ulterioare, inclusiv 
cele rezultate din obligaţiile legale de 
întreţinere faţă de copii și/sau faţă de 
părinţi, pe care membrii acesteia le-au 
realizat în luna anterioară solicitării 
stimulentului educaţional.

Nu intră în calculul venitului net lu-
nar pe membru de familie următoare-
le: alocația de stat pentru copii, sume-
le primite cu titlul de prestații sociale 
în baza legii nr 448/2006, ajutorul so-
cial acordat în baza Legii nr 416/2001 
și ajutorul pentru încălzirea locuinței, 
ajutoarele de stat, bursele elevilor sau 
studenților, sumele primite din activi-
tatea de zilier,  sumele primite ca ur-
mare a participării la programe de for-
mare profesională dacă nu au titlu de 
venituri salariale și sumele primite cu 
titlu de ajutor temporar sau cu titlu de 
ajutor de urgență. 

Solicitarea de acordare a aces-
tui stimulent se depune la Serviciul 
Asistența Socială oricând pe parcursul 
anului școlar, tichetul social pentru 

grădiniță acordându-se de la data ce-
rerii conform Dispozitiei Primarului 
de admitere a solicitării, cu condiția 
ca preșcolarul/ preșcolarii să frecven-
teze zilnic cursurile grădiniței. 

Părintele care solicită acordarea ti-
chetului social pentru grădiniță va 
prezenta la Serviciul Asistența Socia-
lă următoarele documente:

•DOCUMENT DOVEDITOR 
AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA 
GRĂDINIȚĂ- original- emis de se-
cretariatul școlii de care aparține 
grădinița.

•DOCUMENTE DE IDENTITATE 
ALE PĂRINȚILOR – original și copii

•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFI-
CATE DE NAȘTERE ALE TUTUROR 
COPIILOR DIN FAMILIE.- originale 
și copii

•ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL 
DE MUNCĂ CU VENITUL NET 
DIN LUNA ANTERIOARĂ, INCLU-
SIV VALOAREA BONURILOR DE 
MASĂ. 

•ADEVERINȚĂ DE VENIT DE LA 
ANAF pentru persoanele fără loc de 
muncă

•CUPOANE ALOCAȚIE DE STAT 
PENTRU COPII SAU EXTRASE DE 
CONT CU ALOCAȚIILE AFEREN-
TE LUNII TRECUTE

•CUPON VENIT MINIM GARAN-
TAT, dacă este cazul

•CUPON ALOCAȚIA DE SUS-
ȚINERE A FAMILIEI, daca este cazul,

- CUPON INDEMNIZATIE DE 
HANDICAP, dacă este cazul.

- CUPON PENSIE, dacă este cazul.
•ÎN CAZUL ÎN CARE COPILUL 

SE AFLĂ ÎN PLASAMENT FAMILI-
AL- SUNT NECESARE ACTELE DE 
IDENTITATE ALE COPILULUI ȘI 
ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI 
VENITURILE FAMILIEI DE PLASA-
MENT.

Menționăm că restul formularelor 
vor  �  completate de solicitant la  biro-
ul Seviciului Social. 

Primăria
 Comunei Secusigiu

D e s p r e  a c o r d a r e a 
t i c h e t e l o r  s o c i a l e 

p e n t r u  g r ă d i n i ț ă

Înălțarea Sfi ntei Cruci a fost prăznu-
ită pe 14 septembrie. Este cea mai ve-
che sărbătoare închinată cinstirii lem-
nului sfânt. 
În această zi sărbătorim amintirea a 

două evenimente deosebite din istoria 
Sfi ntei Cruci: 
- Afl area Crucii pe care a fost răstig-

nit Mântuitorul și înălțarea ei solem-

nă în față poporului de către episco-
pul Macarie al Ierusalimului, în ziua 
de 14 septembrie din anul 335;
- Aducerea Sfi ntei Cruci de la perșii 

păgâni, în anul 629, în vremea împă-
ratului bizantin Heraclius, care a de-
pus-o cu mare cinste în biserica Sfân-
tului Mormânt (a Sfi ntei Cruci) din 
Ierusalim.

14 septembrie
 Înățarea Sfi ntei Cruci



CMYK
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

                                 GAZETA COMUNEI SECUSIGIU pag. 8

CĂSĂTORIILE LUNII AUGUST
Familia reprezintă rodul celui 

mai frumos sentiment: iubirea! 
Un sentiment pur, sincer, un senti-
ment al inimii și su� etului!

Urez acestui cupluri care și-a 
unit destinele în fața mea ca senti-
mentul iubirii să � e mereu în viața 
lor, la fel de puternic și frumos ca 

în momentul căsătoriei lor. 
Să se bucure împreună de o viață 

frumoasă, fără griji, o viață prin 
care să treacă cu zâmbetul pe buze, 
ca o familie împlinită.

 Casă de piatră!
Primar Cheșa Ilie

Corodescu Emanuel-Victor
 și Magdin Amalia-Mihaela

Gal Dumitru 
și Prială Viorica

Giga Valentin-Nicolae
 și Bodea Anamaria-Dora

Popa Tudorel 
și Șimon Maria-Alexandra

Structura anului şcolar 2018-2019 a 
fost stabilită de Ministerul Educaţiei. 
Potrivit instituţiei, cursurile noului 
an şcolar încep luni, 10 septembrie şi 
se întind pe 168 de zile lucrătoare, re-
spectiv 34 de săptămâni.
Anul şcolar 2018-2019 este structu-

rat pe două semestre, după cum ur-
mează:
- semestului I: 10 septembrie 2018 - 

1 februarie 2019;
 - semestrul al II-lea: 11 februarie 

2019 - 14 iunie 2019.
 Pentru elevii de liceu, anul şcolar se 

va termina pe 31 mai 2019, iar pentru 
cei de clasa a VIII-a pe 7 iunie 2019.
 Vacanţele elevilor în anul şcolar 

2018-2019 sunt aceleaşi ca în fi ecare 
an, respectiv vacanţa de iarnă, cea in-
tersemestrială, vacanţa de primăvară 
şi vacanţa de vară.
În plus, clasele din învăţământul pri-

mar şi grupele din învăţământul pre-
şcolar benefi ciază de o vacanţă supli-
mentară în săptămâna 27 octombrie 
- 4 noiembrie 2018.
 Vacanţele elevilor în anul şcolar 

2018-2019 sunt structurate astfel:
 - vacanţa de iarnă: 22 decembrie 

2018 - 13 ianuarie 2019;
 - vacanţa intersemestrială: 2 - 10 fe-

bruarie 2019;
 - vacanţa de primăvară: 20 aprilie - 

5 mai 2019;
 - vacanţa de vară: 15 iunie - 15 sep-

tembrie 2019. 
Suplimentar, clasele din învăţămân-

tul primar şi grupele din învăţămân-
tul preşcolar benefi ciază de vacanţă 
în săptămâna 27 octombrie - 4 noiem-
brie 2018. Pentru clasele terminale din 
învăţământul liceal, anul şcolar se în-
cheie în data de 31 mai 2019, iar pen-
tru clasa a VIII-a, în data de 7 iunie 
2019.
Programul naţional „Şcoala altfel” 

are o durată de 5 zile consecutive lu-
crătoare în timpul anului şcolar şi poa-
te fi  derulat în perioada 1 octombrie 
2018 - 31 mai 2019, pe baza unei pla-
nifi cări ce rămâne la decizia şcolilor. 
Desfășurarea programului „Şcoala al-
tfel” nu coincide cu perioada aloca-
tă susţinerii tezelor semestriale. Aces-
tea vor avea loc, de regulă, la fi nalul 
semestrelor, după parcurgerea pro-
gramei şcolare, cu cel puţin trei săp-
tămâni înainte de fi nalul semestru-
lui. Etapele naţionale ale olimpiadelor 
şcolare se organizează, în general, în 
perioada vacanţei de primăvară, potri-
vit unui calendar specifi c.
Unitățile de învățământ și inspecto-

ratele școlare vor marca prin mani-
festări specifi ce ziua de 5 octombrie - 
Ziua internațională a educației și ziua 
de 5 iunie - Ziua învățătorului, în mă-
sura în care, prin contractul colectiv 
de muncă aplicabil, nu sunt instituite 

ca zile nelucrătoare.
În situaţii deosebite, bine fundamen-

tate, în funcţie de condiţiile climatice 
şi de specifi cul zonei și al şcolii, in-
spectoratele şcolare judeţene pot apro-
ba, la cererea conducerii unităţilor de 
învăţământ, modifi cări ale structu-
rii anului şcolar. Acestea se pot apro-
ba numai în măsura în care se asigu-
ră parcurgerea integrală a programelor 
școlare. Recuperarea cursurilor sus-
pendate ca urmare a unor situații 
obiective de urgență (intemperii, epi-
demii, calamități naturale) nu se poate 
realiza în perioada vacanțelor școlare.

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. 
Prima probă scrisă la Evaluarea Na-

ţională pentru absolvenţii clasei a VI-
II-a din anul şcolar 2018-2019 va avea 
loc în 18 iunie, potrivit calendarului 
aprobat de Ministerul Educaţiei. Ab-
solvenţii clasei a VIII-a vor încheia 
cursurile în 7 iunie, iar în perioada 3-7 
iunie ei se vor putea înscrie la Evalua-
rea Naţională. Primele rezultate se vor 
afi şa în 25 iunie, iar cele fi nale în 29 
iunie.
Astfel, prima probă scrisă din ca-

drul EN VIII (limba şi literatura ro-
mână) va avea loc în 18 iunie, proba 
scrisă la matematică se va desfăşura în 
20 iunie, iar ultima (limba şi literatu-
ra maternă - pentru elevii care au stu-
diat această disciplină) este programa-
tă în 21 iunie.
Primele rezultate urmează să fi e afi -

şate în 25 iunie (până la ora 12.00), 
procedură urmată de înregistrarea 
contestaţiilor, în intervalul orar 14.00 
- 20.00. Examenul se va încheia în 29 
iunie, cu afi şarea rezultatelor fi nale.
După afi şarea rezultatelor, în perioa-

da 3-7 iulie, absolvenţii clasei a VIII-
a şi părinţii acestora, asistaţi de diri-
ginţi, vor completa opţiunile din fi şele 
de înscriere pentru admiterea la liceu. 
Vor parcurge aceeaşi procedură şi ab-
solvenţii clasei a VIII-a care doresc să 
fi e admişi în licee din alt judeţ.
Verifi carea de către părinţi şi candi-

daţi a fi şelor, corectarea greşelilor în 
baza de date computerizată şi listarea 
fi şelor corectate din calculator sunt 
prevăzute pentru intervalul 4-8 iulie.
Repartizarea computerizată în învă-

ţământul liceal de stat a absolvenţilor 
clasei a VIII-a este programată în 12 
iulie.
 Media de admitere, pe baza căre-

ia se realizează înscrierea în clasa a 
IX-a de liceu a absolvenţilor învăţă-
mântului gimnazial, se calculează ca 
medie ponderată între media genera-
lă la evaluarea naţională susţinută de 
absolvenţii clasei a VIII-a, care are o 
pondere de 80%, şi media generală de 
absolvire a claselor V-VIII, care are o 
pondere de 20% în calculul mediei de 
admitere.

Modifi cările și structura
noului an școlar 2018- 2019

Am intrat în anotimpul toamnei, 
când toți cetățenii comunei trebuie 
să ia în considerare câteva activități 
de sezon:

- curățenia șanțurilor – decol-
matarea, trebuie să � e privită cu 
seriozitate de către � ecare locuitor 
al comunei, pentru prevenirea po-
sibilelor inundații. 

- de asemenea, rugăm cetățenii să 
facă curățenie în fața caselor și să 

adune frunzele căzute
- atenție la veri� carea sobelor și a 

hornurilor, acțiune ce trebuie făcută 
de � ecare proprietar de casă (imobil) 
din comună, pentru că ne apropiem 
de sezonul rece și trebuie avut grijă 
pentru prevenirea incendiilor ce pot 
apărea din neglijența veri� cării siste-
melor de încălzire pe care le folosește 
� ecare cetățean

Primăria Comunei Secusigiu

Atenție la preocupările de toamnă!

facă curățenie în fața caselor și să Primăria Comunei Secusigiu

După cum bine se știe, odată cu 
venirea toamnei se strâng resturile 
vegetale în gospodării și frunzele de 
nuc pe domeniul public. Obiceiul 
încetățenit este ca frunzele de nuc și 
alte resturi vegetale adunate la stra-
dă să � e aprinse și lăsate să fumege 
înecând în fum toată comuna. 

Tot un obicei al acestei perioade 
este și apariția focurilor pe miriști.

Toate aceste activități trebuie pri-
vite cu seriozitate și responsabitate, 
există o legislație clară în acest do-
meniu, care prevede realizarea unor 
focuri doar în anumite condiții, 
după anumite aprobări prealabile și 
în cadrul unei supravegheri autori-
zate.

Facem un apel la bun simt și res-
ponsabilitate din partea celor ce 
întreprind astfel de activități, care 
dacă nu sunt organizate conform 
normativelor legale în vigoare duc 
la aplicarea unor sancțiuni.

Primăria Comunei Secusigiu

Sezonul 
fochiștilor 
de ocazie

ÎȚI IUBEȘTI COMUNA? 
VREI SĂ FIE MEREU CURATĂ?

FII UN CETĂȚEAN RESPONSABIL!
-Desfundă-ți podețul;
-Curăță-ți șanțul și spațiul din 

fața casei;
-Curăță pomii din dreptul gos-

podăriei;
-Nu arunca gunoaie pe spațiul 

public, pe marginea drumurilor, 
a localităților, pe cursurile de apă 
sau pe pășune;

-Nu lăsa animalele domestice și 
păsările de curte libere pe străzi.

- Cosește și îngrijește spațiul verde
-Nu depozita utilaje agricole, 

materiale de construcţii sau orice 
alte materiale în fata locuinţei

Noi, ceilalți, îți mulțumim!.
Neîndeplinirea obligațiilor ele-

mentare de întreținere a curățeniei 
în comună se sancționează cu 
amenzi.

Primăria 
Comunei Secusigiu




