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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

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 
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ATENȚIE! Pesta Porcină adusă de mistreți la Sânpetru German, Felnac și Zădăreni
Probleme mari pentru comuna Secu-

sigiu în această perioadă. Porcii mistreți 
au adus pesta porcină africană în zona 
comunei noastre din Județul Arad, � ind 
descoperite focare la Sânpetru German, 
Zădăreni și Felnac, astfel încât s-a insti-
tuit carantină pe toate aceste comune.

Virusul este mortal pentru porci, � ind 
transmisibil, astfel încât autoritățile lo-
cale, împreună cu reprezentanții DSV și 
a celorlate instituții abilitate au luat mă-
suri pentru a preveni răspândirea viru-
sului. S-au întreprins ample acțiuni de 
dezinfecție, � ind montate și covoare de 
dezinfecție pentru autoturisme, pe raza 
drumurilor județene și comunale orga-
nizându-se � ltre împreună cu poliția.

Este un mare necaz pentru comună, 
datorită apariției focarelor de pestă � -
ind sacri� cați mulți porci din gospo-

dării, fapt ce reprezintă pagubă pentru 
consătenii a� ați în această situație.

De asemenea, la nivel județean s-a 
luat măsura împușcării tuturor porci-
lor mistreți de pe fondurile de vânâ-
toare învecinate, anume pentru a pre-
veni răspândirea virusului.

Totodată, au intrat în supraveghere 
comuna Vinga și orașul Pecica, aceste 
unități administrativ teritoriale înveci-
nându-se și ele cu fondurile de vână-
toare de unde se presupune că au venit 
mistreții care au adus cu ei virusul gri-
pei porcine.

Să sperăm că nu se extind focarele de 
infecție și situația va reveni la normal, 
dar pentru aceasta � ecare trebuie să res-
pecte normele de protecție și de preve-
nire a răspândirii bolii.
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 ”Animalul de companie este al tău, nu al comunei !
Vă atragem atenția că intenționăm să contractăm serviciile unei societăți 

specializate în capturarea câinilor de pe străzile comunei, recomandându-vă 
să păstrați propi câini în incinta gospodăriilor, deoarece dacă vor �  găsiți pe 
străzi, vor �  capturați și duși la adăpostul de câini vagabonzi din Arad.

Atragem atenția cetățenilor care dețin câini în gospodării că este ilegală lăsa-
rea acestora pe străzile comunei, mai ales că au fost cazuri când astfel de câini 
lăsați liberi au ajuns și în preajma școlilor, a grădinițelor și puteau �  atacați 
copiii. Oricine este prins că lasă liber pe stradă câinele din gospodărie va �  
aspru amendat.

Siguranța cetățenilor este înainte de toate! 
Vă mulțumim pentru înțelegere.                                         

            Primăria Secusigiu

Căsătoriile lunii

Calin Craciun 
și Nește Gabriela

Faur Gheorghe 
și Popescu Manuela

Sper din inimă ca acest pas impor-
tant din viața � ecăruia să aducă 

acestei familii numai bucurii și îm-
pliniri pe toate planurile. 

Le doresc să aibă parte de o viață 
fericită împreună,presărată doar cu 

momente frumoase și bineînțeles, 
plină de sănătate. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Martin Daniel-Dumitru 
și Axinie Mădălina-Denisa!

Tranda� r Marian-Ioan 
și Radu Nicoleta-Ramona.

Gyorgy Liviu-Constantin 
și Bacalu Simona-Irina!

1. Să prezinţi câinele la medicul ve-
terinar pentru microcipare (micro-
ciparea câinilor este obligatorie în 
România începând cu , data de 15 
martie 2014)

2. Să prezinţi câinele la medicul 
veterinar pentru efectuarea vaccină-
rii   antirabice   și   a   deparazitărilor   
periodice (vaccinarea contra rabiei a 
câinilor și pisicilor în vârstă de ‚   pes-
te 3 luni; este obligatorie în România 
și trebuie efectuată anual)

3. Este obligatorie sterilizarea câini-
lor cu sau fără stăpân aparţinând ra-

sei comune, metișii acestora, excepţie 
făcând exemplarele cu regim special 
prevăzute, în normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 258/2013. 

Trebuie să știi!
- Câinii neidenti� caţi și neînregis-

traţi a� aţi în spaţiile publice sunt 
consideraţi câini fără stăpân și sunt 
trataţi conform prevederilor legisla-
ţiei speci� ce în vigoare. 

-Înregistrarea în RECS (Registrul de 
Evidenţă a Câinilor cu Stăpân) este 
făcută exclusiv de medicul veterinar 
și ai obligaţia de a-l noti� ca pe acesta, 
în termen de 7 zile, asupra evenimen-
telor referitoare la animal: vânzare, 
cumpărare, pierdere, dispariţie, furt, 
donaţie, moarte. 

Reglementări veterinare!
Obligațiile 

proprietarilor
 de câini!

Declaraţia de căsătorie se face 
personal, de către viitorii soţi, în 
scris, la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, 
la primăria locului de domiciliu 
ori de reședinţă al unuia dintre ei 
și se publică în ziua în care a fost 
primită, prin afișare, în extras, în 
condiţiile legii.

În cazul în care unul dintre viitorii 
soţi nu se a� ă în unitatea adminis-
trativ-teritorială unde urmează a se 
încheia căsătoria, ei poate face de-
claraţia de căsătorie la S.P.C.L.E.P. 
sau, după caz, la Primăria din ca-
drul unităţii administrativ-teritori-
ale pe raza căreia se a� ă, care o va 
transmite, în termen de 48 de ore, 
la S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la pri-
măria din cadrul unităţii adminis-
trativ-teritoriale unde urmează a se 
încheia căsătoria.

Odată cu declaraţia de căsătorie 
viitorii soţi prezintă următoarele 
acte: 

a)documentul cu care se face do-
vada identităţii, în original și în 
copie;

 b)certificatul de naștere, în origi-
nal și în copie;

c)certificatul medical privind sta-
rea sănătăţii, întocmit pe formu-
lar-tip, care trebuie să poarte nu-
mărul de înregistrare, data certă, 
sigiliul/ștampila unităţii sanita-
re, semnătura și parafa medicului; 
certificatele medicale sunt valabi-
le 14 zile de la data emiterii și tre-
buie să cuprindă menţiunea expre-
să că persoana se poate sau nu se 
poate căsători;

d)documente, în original și în co-
pii, traduse și legalizate ori certifi-
cate de ofiţerul de stare civilă, din 
care să rezulte desfacerea căsători-
ei anterioare, dacă este cazul.

Dovada desfacerii căsătoriei ante-
rioare se poate face cu unul dintre 
următoarele documente:

a)certificatul de despărţenie sau 
de divorţ, eliberat în perioada 
1951-1960;

b)certificatul de naștere sau de 
căsătorie, cu menţiunea de desfa-
cere a căsătoriei;

c)sentinţa de divorţ rămasă de-
finitivă și irevocabilă; pentru di-
vorţul pronunţat în intervalul 8 
octombrie 1966-31 iulie 1974, 
aceasta trebuie să poarte menţiu-
nea că a fost înscrisă în actul de că-
sătorie în termen de două luni de 
la rămânerea definitivă a hotărârii.

Dovada încetării căsătoriei ante-
rioare se face cu certificatul de de-
ces al fostului soţ.

Dovada identităţii se poate face 
cu unul dintre următoarele docu-

mente:
 a)pentru cetăţenii români - bule-

tin de identitate, carte de identitate 
sau carte de identitate provizorie;

b)pentru cetăţenii Uniunii Euro-
pene sau Spaţiului Economic Eu-
ropean -documentul de identita-
te sau pașaportul emise de statul 
aparţinător;

c)pentru apatrizi - pașaport emis 
în baza Convenţiei privind statu-
tul apatrizilor din anul 1954, înso-
ţit de permisul de ședere tempora-
ră sau permanentă, după caz.

Cetăţenii străini din statele terţe 
fac dovada identităţii cu pașapor-
tul emis de statul ai căror cetăţeni 
sunt, în care să fie aplicată viza de 
intrare pe teritoriul României; viza 
trebuie să fie valabilă atât la data 
depunerii declaraţiei de căsătorie, 
cât și la data oficierii căsătoriei.

Cetăţenii străini cărora li s-a acor-
dat o formă de protecţie în Româ-
nia fac dovada identităţii cu urmă-
toarele documente:

a)document de călătorie emis în 
baza Convenţiei de la Geneva din 
1951:

b)documentul de călătorie pen-
tru străinii care au obţinut protec-
ţie subsidiară -protecţie umanitară 
condiţionată.

Cetăţenii străini solicitanţi de azil 
în România fac dovada identităţii 
cu pașaport emis de statul ai căror 
cetăţeni sunt, însoţit de documen-
tul temporar de identitate.

Documentele cu care se face do-
vada identităţii trebuie să fie va-
labile atât la data depunerii de-
claraţiei de căsătorie, cât și la data 
oficierii căsătoriei.

Căsătoria se încheie la expirarea 
termenului de 10 zile, în care se 
cuprind atât ziua când a fost făcută 
declaraţia de căsătorie, cât și ziua 
în care se oficiază căsătoria.

Căsătoria se poate încheia înain-
tea expirării termenului de 10 zile, 
dacă starea de sănătate a unuia 
dintre soţi impune aceasta, numai 
cu aprobarea primarului în Româ-
nia; documentele justificative se 
păstrează la dosarul de căsătorie.

După expirarea termenului de 10 
zile, căsătoria se poate încheia, nu-
mai cu aprobarea primarului în 
România pentru situaţii temeinic 
justificate, însă numai până la ex-
pirarea termenului de valabilitate a 
certificatelor medicale, referitoare 
la starea sănătăţii viitorilor soţi; în 
cazul expirării termenului de vala-
bilitate a acestora, viitorii soţi sunt 
obligaţi să obţină și să depună cer-
tificate medicale valabile.

Primăria Comunei Secusigiu

Informaţii  
privind 

Căsătoria
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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
Atunci când ANSVSA consideră că pre-

zenta pestei porcine africane într-o ex-
ploatatie nu se poate in� rma, exploataţia 
trebuie imediat plasată sub supraveghere 
o� cială și dispune următoarele măsuri:

• efectuarea recensământului tuturor ca-
tegoriilor de porci din exploatatie;

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

• interzicerea intrării porcilor în exploa-
tatie 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 clă-
dirilor ce adăpostesc porcii și ale exploa-
taţiei;

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 exploata� e 
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 că achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

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

- Vânătorii și câinii de vânâtoare să nu vină în contact 
cu porcii din gospodărie

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

- Nu lăsăm porcii din alte gospodarii să intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastră

- Nu hrănim porcii cu furaje de origine necunoscută
- Nu hrănim 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!

Este interzisă comercializarea
 de cereale în piață! 

Pot �  infectate cu virusul transmisibil 
al pestei porcine africane!
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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 că achiziţionăm furaje, așternut și porci 
din unităţi veri� cate

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

- Vânătorii și câinii de vânâtoare să nu vină în contact 
cu porcii din gospodărie

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

- Nu lăsăm porcii din alte gospodarii să intre în contact 
cu porcii din gospodăria noastră

- Nu hrănim porcii cu furaje de origine necunoscută
- Nu hrănim 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!

Este interzisă comercializarea
 de cereale în piață! 

Pot �  infectate cu virusul transmisibil 
al pestei porcine africane!
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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 Hramu-
lui Bisericii Ortodoxe se bucură de mare 
cinstire! Așadar și anul acesta Sărbătoa-
rea Hramului a constituit un eveniment 
de marcă pentru comună, desfășurat după 
toate tradițiile și obiceiurile. O sărbătoare a 
tuturor!

>>> pag. 1

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German Zi de mare sărbătoare 

In anul 1985 s-au început lucrările de construcţie a noii biserici parohiale, pe funda-
ţia vechii capele, � ind construita in întregime din caramida.

Slujba de târnosire a noii biserici a avut loc la data de 29 iunie 1991, praznicul S� n-
ţilor Apostoli Petru și Pavel.

In perimetrul parohiei au mai fost ridicate și două troiţe-monument, închinate, atât 
eroilor neamului nostru românesc, căzuţi pe câmpul de luptă în cele două războaie 
mondiale, cat și lui Avram Iancu.

Atât slujba de târnosire a bisericii, cât și cele de s� nţire a celor două troite-monu-
ment, au fost o� ciate de un sobor de preoţi în frunte cu întâistătătorul eparhiei, Inalt-
PreaS� nţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. 

>>> pag. 6
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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 3-a ediție a sărbătorii, a reușit să surprindă pe toată lu-
mea 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! 

Sărbătoarea localității Sânpetru German Amintiri de neuitat

Spectacolul folcloric anume pregătit 
pentru această zi de sărbătoare a cu-
prins un program artistic frumos, pe 
scenă urcând, rând pe rând, interpreții 
anume chemați pentru această zi a bucu-
riei, zi dedicată localității Sânpetru Ger-
man.
S-a cântat și s-a dansat, totul în apla-

uzele publicului venit să se bucure de 
ceea ce organizatorii au pregătit pen-
tru ziua de sărbătoare. O zi care a fost 
cu adevărat călduroasă, nu doar prin 

vremea însorită, ci și prin spectacolul 
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 a 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.

Grătarele cu mici au fost și ele prezente, 
mirosul îmbietor al bucatelor pregătite 
simțindu-se peste tot. Terasele amenaja-
te 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 sărbă-
toare autentică, putând a� rma că toată lu-
mea s-a simțit bine, peste tot � ind oameni 
veseli, bucuroși de a petrece.>>> pag.8
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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 Bisericii 
Ortodoxe din Sânpetru German, 
� indcă sărbătoarea Hramului 
Bisericii arată că avem aici o co-
munitatea unită, preotul  paroh și 
reprezentanții Consiliului Parohi-
al ce-i stau alătui reușind să con-
tinue această tradiție a marcării 

sărbătorii Hramului într-un mod 
special, având pentru aceasta și 
sprijinul întregii comunități. 

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

Nu în ultimul rând, felicit nașii 
de anul acesta, care și-au făcut 
datoria de a �  alături de biserică, 
implicându-se activ pentru conti-
nuarea frumoasei tradiții a tăierii 
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.

Nașii au fost Vasile Adrian și Mi-
rela, din partea Consililui Județean 
Arad � ind prezentă doamna consi-
lier județean Dr. Corina Crișan, iar 
alături de preotul paroh și ceilalți 
preoți invitați liturghia a fost o� ci-
ată de către episcopul vicar al Arhi-
episcopiei Aradului.

>>> pag.4
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Atenție la focurile deschise!

Pentru a preveni producerea unor 
evenimente ce pun în pericol viaţa, 
sănatatea și bunurile persoanelor vă 
aducem la cunoștiinţă următoarele 
măsuri care trebuie să le aveţi în ve-
dere la arderea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în lo-
curi cu pericol de incendiu și pe 
timp de vânt este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și a altor mate-
riale combustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe terenuri 
pregãtite, cu luarea mãsurilor ce 
se impun pentru împiedicarea 
propagãrii focului la vecinãtãţi, 
asigurându-se supravegherea 
permanentã a arderii, precum și 
stingerea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Arderea miriștilor se face numai 
dupã luarea mãsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagãrii fo-
cului la vecinãtãţi, asigurându-se 
supravegherea permanentã a arde-

rii; 
•Utilizarea focului deschis nu se 

admite la distanţe mai mici de 40 
m faţã de locurile cu pericol de 
explozie: gaze și lichide combusti-
bile, vapori in� amabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţã de mate-
riale sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfal-
tat, bitum, ulei etc., fãrã a �  su-
pravegheat și asigurat prin mãsuri 
corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se executã 
numai pe baza permisului de lucru 
cu foc acordat in urma intocmirii 
documentatiei prealabile de catre 
Garda de Mediu.

Încalcarea prevederilor susmen-
ţionate precum și nesesizarea aces-
tor încalcari autoritatilor abilitate 
(poliţie, pompieri), atrage după 
sine raspunderea contravenţională 
sau penală, după caz, în conformi-
tate cu actele normative în vigoare.

SVSU Secusigiu

În � ecare an, în 15 august, creștinii or-
todocși și cei catolici serbează una dintre 
cele mai mari sărbători ale bisericii creș-
tine, Adormirea Maicii Domnului, cu-
noscută în popor ca Sfânta Maria Mare 
sau Sântămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnu-
lui este considerată și sărbătoarea care 
desparte lunile de vară de cele de iarnă 
iar în această zi se sărbătorește și Ziua 
Marinei deoarece Maica Domnului este 
considerată ocrotitoarea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnului este săr-
bătoarea în amintirea zilei în care Fe-
cioara Maria și-a dat obștescul sfârșit iar 
informaţii despre această sărbătoare nu 
se găsesc în S� ntele Evanghelii, decât în 
tradiţia Bisericii.

A primit vestea morții sale de la un în-
ger

În scrierile părinţilor orientali se spu-
ne că Maica Domnului a fost înștiinţată 

printr-un înger de mutarea ei din această 
viaţă. De asemenea, se spune că aposto-
lii a� aţi în acel moment în zone diferite 
ale lumii au fost aduși pe nori pentru a 
�  prezenţi la acest eveniment. Deoarece 
Apostolul Toma nu a putut �  prezent la 
înmormântare, când a ajuns după 3 zile 
acesta a cerut să � e deschis mormântul 
pentru a putea săruta mâinile Născătoa-
rei, dar intrând el a găsit mormântul gol. 

De-a lungul timpului în cuvântările 
Părinţilor Bisericii s-a a� rmat faptul că 
Fecioara Maria a fost înviată de Fiul Său 
și luată cu trupul în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spune că 
după ce și-a săvârșit misiunea apostolică 
ce i-a fost încredinţată, de a duce credin-
ţa pe Muntele Athos, Maica Domnului 
dorea să se mute la Fiul Său. Această 
cerere i-a fost îndeplinită și astfel a fost 
săvârșită și dorinţa creștinilor ca trupul 
Maicii Domnului să nu � e supus putre-
ziciunii și să � e luat la cer.

15 AUGUST-MARE SĂRBĂTOARE!
Sfânta Marie

Cu ocazia zilei de sărbătoare a S� ntei 
Marii care are loc  pe data de 15 august, 

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

Actul de deces se întocmeşte la 
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria 
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei 
rază s-a produs decesul ori s-a găsit cada-
vrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia 
în care cauza decesului este naturală, se 
face în termen de 3 zile de la data încetă-
rii din viaţă a persoanei, de către persoa-
nele prevăzute de lege; în acest termen 
se cuprinde atât ziua în care s-a produs 
decesul, cât şi ziua în care se face decla-
raţia.
Certifi catul de deces se eliberează mem-

brilor familiei sau altor persoane îndrep-
tăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care 
justifi că acest lucru prin: contract de în-
treţinere, testament, rentă viageră sau alte 
cazuri asimilate celor menţionate).
Când decesul se datorează unei sinuci-

deri, unui accident sau altor cauze violen-
te, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, 
fi e că este sau nu identifi cat, declaraţia se 
face în termen de 48 de ore, calculat din 
momentul decesului sau al găsirii cada-
vrului. În aceste cazuri, înregistrarea se 
face în baza certifi catului medical consta-
tator al decesului şi a dovezii eliberate de 
poliţie sau de parchet, din care să rezulte 
că una dintre aceste autorităţi a fost sesi-
zată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost de-

clarat şi înregistrat în termenul legal de 
48 de ore, întocmirea actului de deces se 
face numai cu aprobarea parchetului, iar 
declaraţia se face în scris, arătând moti-
vele întârzierii.
Odată cu declaraţia de deces, declaran-

tul depune următoarele acte:
a)certifi catul medical constatator al de-

cesului, întocmit pe formular-tip, care va 
trebui să poarte număr de înregistrare, 
dată certă, semnătura şi parafa medicului 
care a făcut constatarea,  sigiliul/ştampila  
unităţii  sanitare,  în  care trebuie consem-
nată  cauza decesului, fără prescurtări, în-
scrisă cu majuscule;
 b)certifi catul de naştere şi de căsătorie, 

după caz; 
c)actul de identitate al decedatului;
d)livretul militar sau, după caz, adeve-

rinţa de recrutare a celui decedat; 
e)fotocopia actului de identitate al de-

clarantului.
În cazurile în care declarantul nu poa-

te prezenta certifi catele de stare civilă şi/
sau actul de identitate al persoanei dece-
date, acesta declară, în scris, motivul ne-
prezentării acestora, precum şi datele de 
stare civilă ale decedatului.

Primăria Comunei Secusigiu

I n f o r m a ţ i i  u t i l e 
p r i v i n d  î n r e g i s t r a r e a  d e c e s u l u i RISTA RAICA

SUSCA TOADER
RISTA HILDE

MICIN LILIANCA

BOANCAS MARIA
MISKOLCZI MARIA
BALINT ANTONIU

LEUCA  GEORGE

Cu  mâhnire în su� et 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 su� etele.
Primar, Cheșa Ilie

COMEMORĂRI

Primăria Secusigiu - 
0257/411320

Politia nationala – 
0760241214

SVSU Pompieri - 
0760/241211

Primar - 
0257/411304

Viceprimar - 
0257/411402

Secretar - 
0257/411403

Dispecerat Enel - 
0257/929

Dispecerat RCS/RDS 
- 0357/400401
Telecom 1921

Telefoane utile

Vă facem cunoscut faptul că 
în conformitate cu prevederile 
HCL 35/2008 este interzis arun-
catul și depozitatul gunoiului 
pe domeniul public al comunei. 

Nerespectarea prevederilor 
HCL 35/2008 constituie con-

travenție și se sancționează cu 
amendă între 1000- 2000 lei. 

Venim în sprijinul cetățenilor 
pentru a �  îndrumați în locurile 
unde pot �  depozitate deșeurile 
rezultate din construcții  cu ur-
mătoarele numere de telefon: 

Poliția locală - 0760241222
Viceprimar - 0760241205

Primăria Comunei Secusigiu

În atenția 
cetățenilor
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Sărbătoarea localității Sânpetru German Amintiri de neuitat
A fost zi de sărbătoare la 

Sânpetru German cu ocazia Hramului, iar 
lumea a simțit acest lucru din plin pe tot 
parcursul zilei.
Ne rămân acum doar amintirile, care ar 

putea suna așa: sărbătoare ca-n povești! Cu 
oameni veseli, cu sufl etul deschis, cu bucu-
ria de a sărbători ca o comunitate unită și 
plină de dragostea pentru frumos. 
Comuna Secusigiu a arătat că știe să 

prețuiască momentele frumoase, trecând 
elegant, cu bucuria prezentului, peste orice 
obstacol. Am avut parte de o zi de sărbătoa-
re la Sânpetru German! Imaginile vorbesc 
de la sine!

>>> pag.4

Mă bucură faptul că am 
avut din nou prilejul să or-
ganizăm într-un cadru fes-
tiv „Sărbătoarea Localității 

Sânpetru German”, sărbă-
toare care, an de an asigură 
prezența unui număr tot mai 
mare de spectatori.

 Și anul acesta, sărbătoarea 
Hramului Bisericii Ortodoxe 
din Sânpetru German și im-
plicit a localității a avut un 
program complex, organizat 
pe momente distincte, spec-
tacolul folcloric și bineînțeles, 

focul de arti� cii prin care am 
încheiat evenimentul.

Mulţumesc echipei din Pri-
mărie și Consiliului Local 
pentru toată susţinerea de 
care am bene� ciat în pregă-
tirea zilei de sărbătoare, pre-
cum și tuturor celor care s-au 
implicat în a putea avea la 
Sânpetru German un eveni-
ment de o asemenea dimen-

siune.
Sper că v-a plăcut ceea ce 

a fost pregătit pentru sărbă-
toare, am încercat să avem 
un program cât mai diver-
si� cat, pentru a �  pe placul 
tuturor, mie nerămânându-
mi acum decât să vă doresc 
multă sănătate și bucurie în 
viață, pentru a ne reîntâlni și 
la anul, la o altă ediție a săr-

bătorii localității Sânpetru 
German, pentru a ne bucura 
împreună, așa cum șade bine 
comunității noastre locale.

Să scăpăm cu bine și de pes-
ta porcină ce a invadat partea 
noastră a județului Arad și cu 
ajutorul Bunului Dumnezeu 
să putem reveni la traiul nos-
tru liniștit de zi cu zi.

Primar Cheșa Ilie
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Slujba a fost o� ciată de 
preotul paroh Mihai Blidar, care i-a avut 
alături pe preoții parohi din Secusigiu, 
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locali, aceștia venind special pentru a �  ală-
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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 Hramu-
lui Bisericii Ortodoxe se bucură de mare 
cinstire! Așadar și anul acesta Sărbătoa-
rea Hramului a constituit un eveniment 
de marcă pentru comună, desfășurat după 
toate tradițiile și obiceiurile. O sărbătoare a 
tuturor!

>>> pag. 1

Hramul Bisericii Ortodoxe din Sânpetru German Zi de mare sărbătoare 

In anul 1985 s-au început lucrările de construcţie a noii biserici parohiale, pe funda-
ţia vechii capele, � ind construita in întregime din caramida.

Slujba de târnosire a noii biserici a avut loc la data de 29 iunie 1991, praznicul S� n-
ţilor Apostoli Petru și Pavel.

In perimetrul parohiei au mai fost ridicate și două troiţe-monument, închinate, atât 
eroilor neamului nostru românesc, căzuţi pe câmpul de luptă în cele două războaie 
mondiale, cat și lui Avram Iancu.

Atât slujba de târnosire a bisericii, cât și cele de s� nţire a celor două troite-monu-
ment, au fost o� ciate de un sobor de preoţi în frunte cu întâistătătorul eparhiei, Inalt-
PreaS� nţia Sa Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. 

>>> pag. 6
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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 3-a ediție a sărbătorii, a reușit să surprindă pe toată lu-
mea 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! 

Sărbătoarea localității Sânpetru German Amintiri de neuitat

Spectacolul folcloric anume pregătit 
pentru această zi de sărbătoare a cu-
prins un program artistic frumos, pe 
scenă urcând, rând pe rând, interpreții 
anume chemați pentru această zi a bucu-
riei, zi dedicată localității Sânpetru Ger-
man.
S-a cântat și s-a dansat, totul în apla-

uzele publicului venit să se bucure de 
ceea ce organizatorii au pregătit pen-
tru ziua de sărbătoare. O zi care a fost 
cu adevărat călduroasă, nu doar prin 

vremea însorită, ci și prin spectacolul 
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 a 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.

Grătarele cu mici au fost și ele prezente, 
mirosul îmbietor al bucatelor pregătite 
simțindu-se peste tot. Terasele amenaja-
te 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 sărbă-
toare autentică, putând a� rma că toată lu-
mea s-a simțit bine, peste tot � ind oameni 
veseli, bucuroși de a petrece.>>> pag.8
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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 Bisericii 
Ortodoxe din Sânpetru German, 
� indcă sărbătoarea Hramului 
Bisericii arată că avem aici o co-
munitatea unită, preotul  paroh și 
reprezentanții Consiliului Parohi-
al ce-i stau alătui reușind să con-
tinue această tradiție a marcării 

sărbătorii Hramului într-un mod 
special, având pentru aceasta și 
sprijinul întregii comunități. 

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

Nu în ultimul rând, felicit nașii 
de anul acesta, care și-au făcut 
datoria de a �  alături de biserică, 
implicându-se activ pentru conti-
nuarea frumoasei tradiții a tăierii 
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.

Nașii au fost Vasile Adrian și Mi-
rela, din partea Consililui Județean 
Arad � ind prezentă doamna consi-
lier județean Dr. Corina Crișan, iar 
alături de preotul paroh și ceilalți 
preoți invitați liturghia a fost o� ci-
ată de către episcopul vicar al Arhi-
episcopiei Aradului.

>>> pag.4
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Atenție la focurile deschise!

Pentru a preveni producerea unor 
evenimente ce pun în pericol viaţa, 
sănatatea și bunurile persoanelor vă 
aducem la cunoștiinţă următoarele 
măsuri care trebuie să le aveţi în ve-
dere la arderea vegetaţiei uscate:

•Utilizarea focului deschis în lo-
curi cu pericol de incendiu și pe 
timp de vânt este interzisã;

•Arderea resturilor vegetale, gu-
noaielor, deșeurilor și a altor mate-
riale combustibile se face în locuri 
special amenajate ori pe terenuri 
pregãtite, cu luarea mãsurilor ce 
se impun pentru împiedicarea 
propagãrii focului la vecinãtãţi, 
asigurându-se supravegherea 
permanentã a arderii, precum și 
stingerea jarului dupã terminarea 
activitãţii; 

•Arderea miriștilor se face numai 
dupã luarea mãsurilor ce se impun 
pentru împiedicarea propagãrii fo-
cului la vecinãtãţi, asigurându-se 
supravegherea permanentã a arde-

rii; 
•Utilizarea focului deschis nu se 

admite la distanţe mai mici de 40 
m faţã de locurile cu pericol de 
explozie: gaze și lichide combusti-
bile, vapori in� amabili, explozivi 
etc., respectiv 10 m faţã de mate-
riale sau substanţe combustibile: 
lemn, hârtie, textile, carton asfal-
tat, bitum, ulei etc., fãrã a �  su-
pravegheat și asigurat prin mãsuri 
corespunzãtoare ;

•Arderea miriștilor se executã 
numai pe baza permisului de lucru 
cu foc acordat in urma intocmirii 
documentatiei prealabile de catre 
Garda de Mediu.

Încalcarea prevederilor susmen-
ţionate precum și nesesizarea aces-
tor încalcari autoritatilor abilitate 
(poliţie, pompieri), atrage după 
sine raspunderea contravenţională 
sau penală, după caz, în conformi-
tate cu actele normative în vigoare.

SVSU Secusigiu

În � ecare an, în 15 august, creștinii or-
todocși și cei catolici serbează una dintre 
cele mai mari sărbători ale bisericii creș-
tine, Adormirea Maicii Domnului, cu-
noscută în popor ca Sfânta Maria Mare 
sau Sântămăria Mare.

Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnu-
lui este considerată și sărbătoarea care 
desparte lunile de vară de cele de iarnă 
iar în această zi se sărbătorește și Ziua 
Marinei deoarece Maica Domnului este 
considerată ocrotitoarea marinarilor.

Adormirea Maicii Domnului este săr-
bătoarea în amintirea zilei în care Fe-
cioara Maria și-a dat obștescul sfârșit iar 
informaţii despre această sărbătoare nu 
se găsesc în S� ntele Evanghelii, decât în 
tradiţia Bisericii.

A primit vestea morții sale de la un în-
ger

În scrierile părinţilor orientali se spu-
ne că Maica Domnului a fost înștiinţată 

printr-un înger de mutarea ei din această 
viaţă. De asemenea, se spune că aposto-
lii a� aţi în acel moment în zone diferite 
ale lumii au fost aduși pe nori pentru a 
�  prezenţi la acest eveniment. Deoarece 
Apostolul Toma nu a putut �  prezent la 
înmormântare, când a ajuns după 3 zile 
acesta a cerut să � e deschis mormântul 
pentru a putea săruta mâinile Născătoa-
rei, dar intrând el a găsit mormântul gol. 

De-a lungul timpului în cuvântările 
Părinţilor Bisericii s-a a� rmat faptul că 
Fecioara Maria a fost înviată de Fiul Său 
și luată cu trupul în Împărăţa Cerurilor.

Pe de altă parte, tradiţia mai spune că 
după ce și-a săvârșit misiunea apostolică 
ce i-a fost încredinţată, de a duce credin-
ţa pe Muntele Athos, Maica Domnului 
dorea să se mute la Fiul Său. Această 
cerere i-a fost îndeplinită și astfel a fost 
săvârșită și dorinţa creștinilor ca trupul 
Maicii Domnului să nu � e supus putre-
ziciunii și să � e luat la cer.

15 AUGUST-MARE SĂRBĂTOARE!
Sfânta Marie

Cu ocazia zilei de sărbătoare a S� ntei 
Marii care are loc  pe data de 15 august, 

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

Actul de deces se întocmeşte la 
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria 
unităţii administrativ-teritoriale în a cărei 
rază s-a produs decesul ori s-a găsit cada-
vrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia 
în care cauza decesului este naturală, se 
face în termen de 3 zile de la data încetă-
rii din viaţă a persoanei, de către persoa-
nele prevăzute de lege; în acest termen 
se cuprinde atât ziua în care s-a produs 
decesul, cât şi ziua în care se face decla-
raţia.
Certifi catul de deces se eliberează mem-

brilor familiei sau altor persoane îndrep-
tăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care 
justifi că acest lucru prin: contract de în-
treţinere, testament, rentă viageră sau alte 
cazuri asimilate celor menţionate).
Când decesul se datorează unei sinuci-

deri, unui accident sau altor cauze violen-
te, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, 
fi e că este sau nu identifi cat, declaraţia se 
face în termen de 48 de ore, calculat din 
momentul decesului sau al găsirii cada-
vrului. În aceste cazuri, înregistrarea se 
face în baza certifi catului medical consta-
tator al decesului şi a dovezii eliberate de 
poliţie sau de parchet, din care să rezulte 
că una dintre aceste autorităţi a fost sesi-
zată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost de-

clarat şi înregistrat în termenul legal de 
48 de ore, întocmirea actului de deces se 
face numai cu aprobarea parchetului, iar 
declaraţia se face în scris, arătând moti-
vele întârzierii.
Odată cu declaraţia de deces, declaran-

tul depune următoarele acte:
a)certifi catul medical constatator al de-

cesului, întocmit pe formular-tip, care va 
trebui să poarte număr de înregistrare, 
dată certă, semnătura şi parafa medicului 
care a făcut constatarea,  sigiliul/ştampila  
unităţii  sanitare,  în  care trebuie consem-
nată  cauza decesului, fără prescurtări, în-
scrisă cu majuscule;
 b)certifi catul de naştere şi de căsătorie, 

după caz; 
c)actul de identitate al decedatului;
d)livretul militar sau, după caz, adeve-

rinţa de recrutare a celui decedat; 
e)fotocopia actului de identitate al de-

clarantului.
În cazurile în care declarantul nu poa-

te prezenta certifi catele de stare civilă şi/
sau actul de identitate al persoanei dece-
date, acesta declară, în scris, motivul ne-
prezentării acestora, precum şi datele de 
stare civilă ale decedatului.

Primăria Comunei Secusigiu

I n f o r m a ţ i i  u t i l e 
p r i v i n d  î n r e g i s t r a r e a  d e c e s u l u i RISTA RAICA

SUSCA TOADER
RISTA HILDE

MICIN LILIANCA

BOANCAS MARIA
MISKOLCZI MARIA
BALINT ANTONIU

LEUCA  GEORGE

Cu  mâhnire în su� et 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 su� etele.
Primar, Cheșa Ilie

COMEMORĂRI

Primăria Secusigiu - 
0257/411320

Politia nationala – 
0760241214

SVSU Pompieri - 
0760/241211

Primar - 
0257/411304

Viceprimar - 
0257/411402

Secretar - 
0257/411403

Dispecerat Enel - 
0257/929

Dispecerat RCS/RDS 
- 0357/400401
Telecom 1921

Telefoane utile

Vă facem cunoscut faptul că 
în conformitate cu prevederile 
HCL 35/2008 este interzis arun-
catul și depozitatul gunoiului 
pe domeniul public al comunei. 

Nerespectarea prevederilor 
HCL 35/2008 constituie con-

travenție și se sancționează cu 
amendă între 1000- 2000 lei. 

Venim în sprijinul cetățenilor 
pentru a �  îndrumați în locurile 
unde pot �  depozitate deșeurile 
rezultate din construcții  cu ur-
mătoarele numere de telefon: 

Poliția locală - 0760241222
Viceprimar - 0760241205

Primăria Comunei Secusigiu

În atenția 
cetățenilor
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Sărbătoarea localității Sânpetru German Amintiri de neuitat
A fost zi de sărbătoare la 

Sânpetru German cu ocazia Hramului, iar 
lumea a simțit acest lucru din plin pe tot 
parcursul zilei.
Ne rămân acum doar amintirile, care ar 

putea suna așa: sărbătoare ca-n povești! Cu 
oameni veseli, cu sufl etul deschis, cu bucu-
ria de a sărbători ca o comunitate unită și 
plină de dragostea pentru frumos. 
Comuna Secusigiu a arătat că știe să 

prețuiască momentele frumoase, trecând 
elegant, cu bucuria prezentului, peste orice 
obstacol. Am avut parte de o zi de sărbătoa-
re la Sânpetru German! Imaginile vorbesc 
de la sine!

>>> pag.4

Mă bucură faptul că am 
avut din nou prilejul să or-
ganizăm într-un cadru fes-
tiv „Sărbătoarea Localității 

Sânpetru German”, sărbă-
toare care, an de an asigură 
prezența unui număr tot mai 
mare de spectatori.

 Și anul acesta, sărbătoarea 
Hramului Bisericii Ortodoxe 
din Sânpetru German și im-
plicit a localității a avut un 
program complex, organizat 
pe momente distincte, spec-
tacolul folcloric și bineînțeles, 

focul de arti� cii prin care am 
încheiat evenimentul.

Mulţumesc echipei din Pri-
mărie și Consiliului Local 
pentru toată susţinerea de 
care am bene� ciat în pregă-
tirea zilei de sărbătoare, pre-
cum și tuturor celor care s-au 
implicat în a putea avea la 
Sânpetru German un eveni-
ment de o asemenea dimen-

siune.
Sper că v-a plăcut ceea ce 

a fost pregătit pentru sărbă-
toare, am încercat să avem 
un program cât mai diver-
si� cat, pentru a �  pe placul 
tuturor, mie nerămânându-
mi acum decât să vă doresc 
multă sănătate și bucurie în 
viață, pentru a ne reîntâlni și 
la anul, la o altă ediție a săr-

bătorii localității Sânpetru 
German, pentru a ne bucura 
împreună, așa cum șade bine 
comunității noastre locale.

Să scăpăm cu bine și de pes-
ta porcină ce a invadat partea 
noastră a județului Arad și cu 
ajutorul Bunului Dumnezeu 
să putem reveni la traiul nos-
tru liniștit de zi cu zi.

Primar Cheșa Ilie




