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„Ziua Educației”
celebrată în comuna Secusigiu

La data de 5 octombrie 1966, cu ocazia
Conferinţei Interguvernamentale speciale ţinute la Paris, cu participarea OIM şi
UNESCO, a fost adoptată Recomandarea
privind statutul cadrului didactic. Aceasta
a devenit unul dintre cele mai importante
instrumente internaţionale menite să aducă îmbunătăţiri profesiei de dascăl.

Dacă tot suntem la capitolul
activități școlare, nu putem să nu
aducem în prim plan și performanța
echipei de fotbal a școlii, care continuă seria meciurilor victorioase,
reușind încă o clasare meritorie, de
această dată la Vinga, unde echipa
școlii gimnaziale Secusigiu a ocupat
locul II la Olimpiada Județeană de
Fotbal. Felicitări!

De atunci, s-a hotărât ca data de 5 octombrie să ﬁe dedicată cadrelor didactice, pentru a li se da reputaţia pe care o
merită, pentru a sensibiliza întreagă lume,
ţinându-se cont de rolul esenţial pe care-l
joacă dascălii, în formarea de noi şi noi
generaţii.

„Educația înseamnă a învăța
să înveți, a învăța să trăiești, a
învăța să gândești liber și critic,
a învăța să iubești lumea și s-o
faci mai umană, a învăța să te
desăvârșești în și prin munca
creatoare.”- Edgar Faure
Școala din Secusigiu ne-a arătat mereu că are deschidere și
către activitățile extracuriculare, recreative, multe astfel de
activități ﬁind organizate tocmai
cu ocazia Zilei Educației.
În acest context, prin acțiunile
pregătite, elevii au dat frâu liber creativității, jocurilor de
cunoaștere și de socializare și
au realizat numeroase activități
cu caracter nonformal, care au
avut drept scop valorificarea ta-
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lentelor și competențelor elevilor în domenii cât mai diverse.
Toate activitățile au avut atât
scop educativ-creativ, cât și
de socializare, ﬁind binevenite pentru formarea colectivelor claselor, precum și pentru
apropierea elevilor de actul
educativ, un act al cunoașterii și
creativității.
Au fost acțiuni frumoase,
care fac parte din programul
activităților extracuriculare a
școlilor din comună.
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INFORMAȚII UTILE:
cererile pentru ajutorul de încalzire a locuinţei
Ajutorul pentru încălzirea
locuinței se acordă persoanelor
singure și familiilor care nu-și
permit să plătească cheltuiala cu
căldura în timpul sezonului rece,
iar acordarea acestui ajutor e prevăzută în Ordonanța de Urgență
a Guvernului nr. 70/2011 privind
măsurile de protecție socială în
perioada sezonului rece.
Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de ordonanța
de urgență ca măsură de sprijin
suportată din bugetul de stat se
acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței,
acordate în baza contractelor de
muncă sau altor reglementări
specifice pentru diverse ramuri
economice, precum și în baza legii. Este important să amintim că
sezonul rece reprezintă perioada
cuprinsă între 1 noiembrie și 31
martie.
Acesta se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire,
acesta fiind cel principal utilizat;

Cine depune cererea:

- titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:
- proprietarul locuinţei;
- persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu
clauză de întreţinere;
- titularul contractului de închiriere;
- alt membru de familie major
și legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
- reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit
18 ani.

Acte necesare
pentru depunerea
dosarelor:

- cerere si declaratie pe proprie
raspundere
- copie carte de identitate pentru toti membrii familiei;
- copie certificat de nastere
pentru membrii ce nu au carte
de identitate;
- copie certificat de casatorie;
- adeverinta de la Taxe si Impozite/Registru Agricol;
- Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net realizat în luna
anterioară depunerii cererii
(inclusiv valoarea tichetelor de
masă)
- Copon pensie în original sau
copie (orice tip de pensie) din
luna anterioară depunerii cererii
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- Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din
luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie de șomaj
în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii
- Cupon indemnizaţie pentru
creșterea copilului în original sau
copie din luna anterioară depunerii cererii (copie decizie)
- Cupon alocaţie de stat pt. copii în original sau copie;
- Adeverinţă școală/facultate
prin care să se ateste calitatea de
elev/student si dacă aceștia beneficiază sau nu de burse
-Cupon alocaţie de susţinere
a familiei în original sau copie
(dacă este cazul)
- Copie după declaraţia de impunere privind veniturile realizate în anul depunerii cererii,
în cazul în care membri familiei
sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca persoane fizice autorizate
- Pentru membri familiei care
nu realizează venituri se va anexa
declaraţie pe proprie răspundere
însoţită de adeverinţă emisă de
Direcţia Generală a Finanţelor Publice privind venituri impozabile
- copie contract de inchiriere
CASA– daca este cazul;
- copie hotarare de divort sau
incredintare copil – daca este cazul;
- copie hotarare judecatoreasca
definitiva de incredintare in vederea adoptiei/PLASAMENT –
daca este cazul;
- hotarare judecatoreasca sau
a comisiei generale de asistenta
sociala si protectia copilului sau
hotararea judecatoreasca privind
masura plasamentului in regim
de urgenta – daca este cazul;
- hotarare judecatoreasca de
instituire a tutelei – daca este cazul;
- Adeverinta eliberata de Sociatatea Agricola unde aveti terenul arendat
Lista bunurilor ce conduc la
excluderea acordării ajutorului
Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu
și a anexelor gospodărești
2. Terenuri de împrejmuire a
locuinţei și curtea aferentă și alte
terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp în zona urbană și
2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile

1Autoturism/autoturisme

și/

sau motocicletă/ motociclete cu
o vechime mai mică de 10 ani cu
excepţia celor adaptate pentru
persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau
persoanelor dependente precum
și pentru uzul persoanelor aflate
în zone greu accesibile
2. Mai mult de un autoturism/
motocicletă cu o vechime mai
mare de 10 ani
3. Autovehicule: autoutilitare,
autocamioane de orice fel cu sau
fără remorci, rulote, autobuze,
microbuze
4. Șalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia
bărcilor necesare pentru uzul
persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ”Delta Dunării”
5. Utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată
6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau
electric

Depozite bancare

1. Depozite bancare cu valoare
de peste 3000 lei
Terenuri
/animale și/sau păsări
1. Suprafeţe de teren, animale și
păsări a căror valoare netă de producţie anuală depășește suma de
1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro
pentru familie
NOTĂ: Deţinerea unuia dintre
bunurile menţionate conduce la
excluderea acordării ajutorului
social / ajutorului pentru încălzirea locuinţei / alocaţiei pentru
susţinerea familiei.
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Atenție
la ofertele
locurilor de muncă!

Ministerul Afacerilor Interne, prin Instituția
Prefectului Județului Arad, face o informare
publică pentru conștientizarea cetățenilor români cu privire la drepturile, obligațiile și riscurile la care se expun în procesul de căutare al
unui loc de muncă în străinătate.

Cauți un loc de muncă
în străinătate ?

-Veriﬁcă cu atenție oferta locului de muncă.
-Veriﬁcă dacă agențiile care oferă locuri de
muncă în străinătate sunt înregistrate la inspectoratul teritorial de muncă.
- NU accepta cu ușurință ofertele de muncă
prin intermediul anunțurilor on-line.
Poți solicita un loc de muncă în străinătate și
Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES.

ATENȚIONARE

Agenţii de ocupare a forţei de muncă în străinătate nu pot percepe alte garanţii sau comisioane în afara tarifului de mediere.
Persoanele ﬁzice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere.
Dacă agentul solicită sume de bani care nu
sunt incluse în tariful de mediere, (întocmire
“curriculum vitae“, traducere documente, procesare acte), aceşti bani nu vă vor putea ﬁ returnaţi dacă nu se găseşte un loc de muncă.
Dacă pentru recuperarea sumelor de bani
achitate sunt identiﬁcate elemente constitutive
ale infracţiunii de înșelăciune, sesizați organele de poliție.
Soluţionarea unor conﬂicte de muncă pentru nerespectarea contractului de muncă de
către angajatorul străin, este de competența
instituțiilor statului respectiv. Pentru informații
suplimentare puteți solicita sprijinul Ambasadei României din țara respectivă, care vă poate îndruma cu privire la demersurile legale pe
care le puteți urma.

INFORMEAZĂ-TE

-verifică pe pagina de internet a inspectoratelor teritoriale de muncă dacă agențiile care oferă
locuri de muncă în străinătate sunt înregistrate.
-consultă Ghidul lucrătorului român în țările
Uniunii Europene www.inspectiamuncii.ro
sau www.mmuncii.ro
- poți solicita un loc de muncă în străinătate și
Agenției de șomaj, prin Rețeaua EURES www.
Ce obligaţie
au beneficiarii ajutoarelor anofm.ro
- să anunţe la primăria de do- - consultă Registrul de evidență a agenților
miciliu orice modificare interve- de muncă acreditați să desfășoare activități de
contractare de personal www.mmuncii.ro
nită în componenţa familiei sau
Primăria Comunei Secusigiu
veniturilor de natură a conduce
la modificarea ajutorului acordat.
- modificările se anunţă prin
depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care
- persoanele care au dobândit recent domiciatestă modificarea, în termen de
liu pe raza comunei, cât și cele care locuiesc fară
5 zile de la producerea acestora. forme legale și au în întreținere copii minori,

Serviciul Public
de Asistență Socială
informează:

Cererile se depun
pâna în data
de 20 a fiecărei luni

persoane vârstnice sau persoane cu handicap,
trebuie să se prezinte la Primarie, pentru luarea
acestora din urmă în evidența biroului de autoPrimăria ritate tutelară și asistență socială.
Primăria Comunei Secusigiu
Comunei Secusigiu
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NU UITAȚI ȘI NU NEGLIJAȚI:
ALEGERILE PREZIDENȚIALE
10 NOIEMBRIE-TURUL I, 24 NOIEMBRIE- TURUL II
Votul înseamnă
responsabilitate, democrație, libertate
Cum se manifestă
pesta porcină africană?
Porcii își pierd pofta de mâncare;Au urechile și
coada lăsate în jos, pete roșii în jurul urechilor,
râtului, pe abdomen;
Stare generală proastă, respirație
îng reunată, cu febră puterncă;
Lipsă poftă de mâncare
Evoluţie mor tală
în 2 până la 10 zile.
DACĂ AVEȚI ORICE SUSPICIUNE
ANUNȚAȚI DE URGENTĂ
MEDICUL VETERINAR!
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În atenția cetățenilor- Registrul Agricol-

Atragem atenția obligativității cetățenilor
de a prezenta documentele necesare completării Registrului Agricol, cu documente/
date cu privire la membrii gospodăriei, a terenurilor aflate în proprietate, în folosință și
modul de utilizare, respectiv suprafața cultivată- în conformitate cu prevederile art. 5 din
Ordonanța Guvernului nr. 28/2008.
Art. 7
(1) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind componența gospodăriei/
exploatației agricole fără personalitate juridică se face pe baza declarației date de capul
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru major al gospodăriei, care dispune
de capacitate deplina de exercițiu….
(2) Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora,
precum și a schimbării categoriei de folosință

se poate face pe bază de documente anexate la
declarația făcută sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, a unui membru
major al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.
În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind
clădirile și terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum și schimbăriii categoriei de folosință se poate face pe
baza declarației date sub semnătura capului
gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt
membru major al gospodăriei, sub sancțiunea
nulității. Aceste declarații pot fi date, potrivit
opțiunii persoanei fizice obligate să declare în
registrul agricol, după cum urmează:
a) în fața secretarului localității;
b)În fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.
Primăria Comunei Secusigiu

INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD
RECOMANDĂ:

1 din 4 furturi din locuințe
este favorizat de neglijența proprietarilor!!!!
Pentru PREVENIREA FURTURILOR DIN LOCUINȚE,
Inspectoratul de Poliție Județean Arad vă recomandă

•Înainte de plecarea de acasă, închideți bine ferestrele camerelor și băilor și încuiați toate
ușile exterioare cu cheia.
•Când plecați de acasă, rugați vecinii sau rudele apropiate să vă supravegheze locuința,
procedați la fel și dvs. când aceștia sunt plecați.
•În cazul în care la ușa dvs. se prezintă persoane care vând sau cumpără diferite produse,
evitați-le. În niciun caz nu le permiteți accesul în locuință sau în curtea casei.
•Nu faceți publică plecarea dvs. de acasă pe rețelele de socializare (Facebook).
Nu permiteți accesul în locuința dvs. persoanelor necunoscute, indiferent de motivul invocat!
Veriﬁcările companiilor de furnizare apă, gaz, energie electrică sunt anunțate în prealabil de către administrator sau prin aﬁșare pe ușa imobilului.
•Evitați discuțiile despre bunurile de valoare (sumele de bani) pe care le dețineți în locuință.

Dacă sunteți victima sau martorul unei infracțiuni,
sunați la numărul unic de urgenţă 112 – apel gratuit!

Despre acordarea tichetelor
sociale pentru grădiniță
Potrivit art. 2 din legea
nr 248/ 2015 privind stimularea participării în
învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii
defavorizate, stimulentele
educaţionale se acordă copiilor din familii defavorizate
în condiţiile în care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele criterii:
a) copilul este înscris întro unitate de învăţământ preșcolar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu
modificările și completările
ulterioare.
b) venitul lunar pe membru de familie este de până
la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o
persoană singură, prevăzut
de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare ( adică
de maxim 284 lei / membru
de familie).
Referitor la modul de calcul a venitului net lunar
pe membru de familie, art.
10 alineat (1) din legea nr
248/2015sunt prevăzute următoarele: ”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 neimpozabile prevăzute de Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv
cele rezultate din obligaţiile
legale de întreţinere faţă de
copii și/sau faţă de părinţi,
pe care membrii acesteia leau realizat în luna anterioară solicitării stimulentului
educaţional.
Nu intră în calculul venitului net lunar pe membru de familie următoarele:
alocația de stat pentru copii,
sumele primite cu titlul de
prestații sociale în baza legii nr 448/2006, ajutorul social acordat în baza Legii nr
416/2001 și ajutorul pentru
încălzirea locuinței, ajutoarele de stat, bursele elevilor
sau studenților, sumele primite din activitatea de zilier,
sumele primite ca urmare a
participării la programe de
formare 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

acestui stimulent se depune la Serviciul Asistența Socială oricând pe parcursul
anului școlar, tichetul social pentru grădiniță acordându-se de la data cererii conform Dispozitiei Primarului
de admitere a solicitării, cu
condiția ca preșcolarul/
preșcolarii să frecventeze
zilnic cursurile grădiniței.
Părintele care solicită acordarea tichetului social pentru grădiniță va prezenta la
Serviciul Asistența Socială
următoarele documente:
•DOCUMENT DOVEDITOR AL ÎNSCRIERII COPILULUI LA GRĂDINIȚĂoriginal- emis de secretariatul
școlii de care aparține grădinița.
•DOCUMENTE DE IDENTITATE ALE PĂRINȚILOR
– original și copii
•LIVRET DE FAMILIE ȘI CERTIFICATE DE
NAȘTERE ALE TUTUROR
COPIILOR DIN FAMILIE.originale și copii
•ADEVERINȚĂ DE LA
LOCUL DE MUNCĂ CU
VENITUL NET DIN LUNA
ANTERIOARĂ, INCLUSIV
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 AFERENTE LUNII TRECUTE
•CUPON VENIT MINIM
GARANTAT, 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 FAMILIALSUNT NECESARE ACTELE DE IDENTITATE ALE
COPILULUI ȘI ALE FAMILIEI DE PLASAMENT ȘI
VENITURILE FAMILIEI
DE PLASAMENT.
Menționăm că restul formularelor vor fi completate de solicitant la biroul Seviciului Social.
Primăria Secusigiu
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O administrație
deschisă și transparentă
Împreună cu echipa din jurul meu,
echipă aleasă de concetățenii din
Secusigiu, Munar, Sânpetru German și Satu Mare, am încercat mereu să găsesc cele mai bune soluții
pentru progresul și dezvoltarea comunei noastre.
Ne-am luat foarte în serios această responsabilitate, și cred că am și
arătat prin întreaga noastră activitate că există o transparență totală în
actul administrativ, că Primăria este
deschisă pentru orice cetățean și
modul de administrare al comunei
este unul corect, care vine în întâmpinarea rezolvării problemelor cu
care se confruntă comunitatea noastră locală.
Pot spune, privind în urmă, că am
reușit echilibrarea administrării comunei sub forma raportului dintre
venituri și plăți și să punem bazele unei strategii de dezvoltare locală cu rezultate concrete pentru a asigura o evoluție bună pentru comună,
să aducem ﬁnanțări majore pentru
o serie de investiții necesare și utile
comunității noastre locale.
Bazele unei administrații eficiente constă în a avea o colaborare cât
mai bună cu toată lumea, pe principii de normalitate și respect reciproc, considerând că fiecare trebuie
să-și îndeplinească conștiincios sarcinile de serviciu, iar dacă acest lucru se întâmplă, atunci nu pot exista
divergențe, având astfel și rezultate în
munca noastră administrativă.
Cu toții ne dorim să vedem cum

comuna Secusigiu progresează, cu
toții avem acest scop și împreună trebuie să fim organizați ca o echipă.
Pot spune că la Secusigiu suntem o
astfel de echipă! Am arătat acest lucru
în ultimii ani, iar rezultatele muncii
noastre se regăsesc în proiectele realizate și concretizate în investiții prin
care am progresat ca și comună, ca
și comunitate: trotuare pavate, străzi
asfaltate, investiții în școli, o nouă
grădiniță construite, investiții în căminele culturale, parcuri și locuri de
joacă amenajate etc
Tot ceea ce am făcut a fost pentru
binele comunei, cu deschidere față
de cerințele cetățenilor și în spiritul unei munci corecte și oneste, fără
ascunzișuri și cu o totală transparență
a cheltuielii banului public.
După cum puteți constata, în această perioadă s-a trecut la pregătirea
străzilor pentru asfaltare la Munar,
Satu Mare și Sânpetru German.
Tot la capitolul asfaltări și modernizare infrastructură rutieră, prin
finanțare de la Consiliul Județean s-a
început modernizarea drumului DJ
709E, care face legătura cu județul
Timiș.
Vă mai informez că vor începe și lucrările la proiectele prin PNDL- renovare și modernizare Școli Secusigiu, Sânpetru German și grădinițe
Satu Mare și Sânpetru German.
Cum însă nu totul este perfect, vă
informez și despre problemele pe
care le avem. Investiția de realizare a
stației de pompare și a rețelei de apă

este gata în proporție de 96%. Avem
însă probleme cu avizul CFR, care
durează de ceva vreme în a-l obține.
Este nevoie de avizul CFR pentru a
face subtraversarea căii ferate către
Satu Mare și de aproape 1 an stăm
după acest aviz. Dup o hârtie! Este
aberant, dar nu avem ce face decât să
așteptăm. Sper să obținem cât mai repede această hârtie birocratică pentru a finaliza lucrarea și a putea da
drumul la apă în rețeaua noastră publică.
Nu uitați și nu ezitați însă să mă
întrebați dacă aveți nelămuri, fiindcă
de aceea m-ați ales primar și ați avut
încredere în mine.
De asemenea, să aveți mereu în vedere că ușa de la Primărie a fost, este
și va fi oricând deschisă pentru orice
cetățean din comună.
Primăria este a comunității locale,
după cum și administrația comunei
este a comunității locale. Cu toții locuim și trăim aici și toți dorim pentru
comuna noastră doar lucruri bune,
pentru a lăsa ceva în urma activității
pe care o prestăm.
Revenind la modul de administrare a comunei, una dintre prioritățile
mele a fost și este implementarea în
comună a unei strategii de dezvoltare locală coerente, bazată pe o structurare realistă a bugetului local, precum și pe obținerea unor fonduri
suplimentare de investiții, prin proiecte europene, prin atragerea unor
sume de la Consiliul Județean sau
prin programe guvernamentale.
Progresul comunei noastre se poate realiza doar prin combinarea celor
trei surse de venituri la care am făcut
referire în paragraful anterior: buget

A început pregătirea pentru asfaltare a străzilor
din Munar, Sânpetru German și Satu Mare

Proiectul administrației locale
de asfaltare a 15 km de străzi în
comună continuă!
Anul trecut au avut loc primele lucrări de asfaltare din acest
proiect, în localitatea Secusigiu.
În primul lot au fost cuprinse pentru asfaltare 7,3 km de
străzi în Secusigiu, iar pe lotul

II au fost cuprinși pentru asfaltare 7,7 km de străzi în celelate
localități ale comunei.
Din acestea, după cum am
precizat, anul trecut a avut loc
asfaltarea a 3,5 km de străzi la
Secusigiu, iar acum s-au încept pregătirile pentru asfaltare a străzilor din Munar și Satu
Mare.

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Primar Cheșa Ilie
local, fonduri europene, programe
de finanțare prin Consiliul Județean
și programe guvernamentale.
Pot să vă spun, că nu s-a ratat nici o
ocazie pentru întocmirea și depunerea documentațiilor necesare pentru
o serie de proiecte în vederea realizării de investiții oportune și de real interes pentru comună și comunitatea
noastră locală, lucru pe care îl vom
urmări spre realizare și pe viitor.
Pentru noi, ca și comună, este important să avem la dispoziție cât mai
multe resurse financiare pentru a putea implementa noi proiecte de dezvoltare, deziderat pentru care vom
munci în continuare.
Toate acestea se pot face doar în
liniște, pace și unitate administrativă.
Stabilitate, predictibilitate, liniște și
pace între oameni. Asta ne dorim,
atât eu, cât și echipa administrativă din jurul meu, pentru a continua
ceea ce am început: dezvoltarea continuă și corectă a comunei noastre,
cu toate localitățile aferente.
Totul pentru comuna Secusigiu, în
unitate și cu responsabilitate.
Primar Cheșa Ilie
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Echipele comunei sunt în focul noului campionat

Putem spune că arenele
fotbalistice din comună au
renăscut, fiindcă, odată cu
începerea noului campionat, terenurile de fotbal au
prins din nou viață, au ieșit
din amorțeală, au redevenit
punctele centrale ale zilelor
de sfârșit de săptămână.
Acum, dacă este duminică, se joacă meciurile echipelor din Secusigiu, Sânpetru German și Munar , care
evoluează în liga a V-a, seria
A din campionatul județean
de fotbal, ceea ce înseamnă
pentru noi, multe derbyuri
în comună.
Așadar, au reînceput emoțiile iubitorilor sportului
rege din comună, iar adrenalina curge din nou pe arenele comunei noastre.
Începerea campionatului
a readus cu el nu doar bucuriile, dar și emoțiile, căci
echipele noastre au reînceput
lupta pentru fiecare punct
pus în joc.
Pe teren au reînceput luptele aprige, în timp ce tribunele s-au reanimat de
spectatorii veniți să susțină

echipele, dar mai ales să
trăiască„fenomenul” alături
de jucători și staful tehnic.
Toată lumea a redevenit
una cu echipele, scandările
au reînceput a se face auzite,
galeriile au revenit la viață.
Se trăiește din nou la cote
maxime, sportul rege s-a
reîntors acolo unde-i este
locul: pe arenele din Secusigiu, Sânpetru German și
Munar, locuri de bucurie
maximă sau de tristețe intensă, dar mai presus de
orice, de dragoste totală
pentru sportul cu balonul
rotund! Un sport al pasiunii
și implicării totale.
În acest număr al publicației locale, vă aducem
în prim plan echipele din
Sânpetru German și Munar, urmând ca în numărul
următor, să ne îndreptăm
privirea spre Gloria Secusigiu .
Până atunci, urăm reprezentantelor comunei noastre să
aibă un parcurs competițional
cât mai bun, cu cât mai multe
victorii!

Luceafărul Munar

CS Foresta Oil Sânpetru German

Ne îndreptăm privirea în acest număr al ziarului
local asupra echipei „Luceafărul Munar”, echipă
cu tradiție în liga a V-A seria A, o echipă care mereu a avut lângă ea oameni inimoși care au ajutat
această reprezentatantă a comunei să evolueze
cât mai bine, păstrându-se astfel tradiția de a avea
o echipă de fotbal la Munar.

Ca și celelate echipe ale comunei, „Luceafărul
Munar” a disputat din acest tur al campionatului
9 etape.
În urma acestor evoluții, echipa ocupă poziția a
XV-a din clasament.
Cât privește echipa din Sânpetru German,
aceasta evoluează tot în liga a V-a seria A, situân-

du-se în prezent pe poziția a IX-a, cu un cumul
de 9 puncte.
Duminică, 20 octompbrie ,pe teren la Sânpetru,
începând cu ora 11.00 va avea loc derbiul cu Gloria Secusigiu!
Sunt așteptați cât mai mulți suporteri.
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Casă de piatră și o viață fericită

Antoci Constantin
și Botiș Carina-Larisa

Căsătoria este o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu când două suflete se unesc cu jurământ
înaintea martorilor văzuți și nevăzuți, dăruinduși dragoste lipsită de alt interes, in afară de a-l face
fericit pe celălalt.
Fie că mariajul vostru să fie presărat numai cu
fericire, multe împliniri sufletești și, de ce nu, și materiale. Fie ca dragostea vostră să rămînă eternă.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Tocănel Gheorghe
și Mihalache Angela

Ujică Mihai și Denisa Trăistaru
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COMEMORĂRI
TODERICI LUCA
MARCULESCU LIVIA
RADU CONSTANTIN
MARTIN IOAN
TOTH ANDREIU
TRUT IOSIF
GUTENIUC MARIANA
UNC IOAN

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

Telefoane utile

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
Romtelecom 1921

File din istoria comunei noastre!
Spicuiri din monografia comunei Secusigiu!

Tezaurul descoperit la Gropile
de la Morminţii Borconilor din Secusigiu
Un moment inedit în istoria comunei Secusigiu îl
reprezintă descoperirea tezaurului de monede republicane romane aflate într-un vas de lut în punctul„Gropile de la Morminţii Borconilor”din Secusigiu.
Monedele, în număr de 23, datează din perioada
214-77 î.e.n. Interesantă este, însă, descoperirea
acestui tezaur de către localnicii din Secusigiu:
„În aprilie 1936, lângă sat, în locul Gropile de la
morminţii Borconilor, pe când extrăgeau lut pentru baterea zidului unei case, ţăranii Gheorghe
Ruian, Moise Făgeanu – zis Bagea – Lazăr Petcov, Pavel Ilie, Gheorghe Munteanu ş.a. au scos la
iveală un vas plin cu monede din argint, pe care
le-au împărţit între ei. De asemenea, zidarul Nicolae Keller, a găsit mai multe monede în pământul
adus de acolo. Plutonierul de jandarmi Ioan Iovan
a confiscat câte o monedă de la Pavel Ilie şi Moise
Făgean, două de la Lazăr Petcov şi „un pumn” de
la Gheorghe Ruian, motivând că le va trimite la
Muzeul Banatului din Timişoara, unde după o lună
nu ajunseseră. Între timp, plutonierul a fost mutat şef de post în satul Pordeanu. La insistenţele
lui Ioachim Miloia, inspectoratul judeţean de
jandarmi ia măsuri şi trimite 24 DRR (drahme)
sancţionându-l totodată pe plutonier. Din cele
24 de piese, 23 au fost publicate de M.Moga. Este
probabil că o parte din tezaur să se fi împrăştiat.
Vasul în care se afla tezaurul nu a putut fi recuperat. Cea mai veche piesă a fost emisă la Roma
în 169-158…, iar cea mai recentă, avându-l ca
emitent pe Lucius…Cele 24 de monedele au o
greutate totală de 89.45 g.
Numărul mare de monede descoperite în zona
comunei Secusigiu şi pe Valea Mureşului, în general, confirmă tranzitul foarte de mare de sare care
exista în această provincie a Imperiului Roman.
După ce Sarmizegetusa a devenit „metropolis”
, sub împăratul Severus Alexander (222-235),
salinele au fost considerate parte din patrimoniul imperial, iar pe culoarul navigabil Mureş-TisaDunăre au fost înfiinţate posturi permanente de
supraveghere („stationes”) sub comanda unor
„beneficiarii consularis”. Aşa se explică numărul
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

mare de tezaure monetare descoperite pe firul
Mureşului, care în epoca romană reprezenta culoarul cel mai ieftin şi mai la îndemână pentru
transportul sării.
Oraşul Apulum – vechiul Apulon dacic – a devenit cel mai important centru militar, administrativ
şi economic al Daciei, aici instalându-se Legiunea
a XIII-a Gemina şi guvernatorul Daciei.
Apulum (Alba Iulia) prezenta două avantaje
strategice pentru romani: supraveghea regiunea
auriferă şi deţinea portul de încărcare al sării.
Legiunea a XIII-a Gemina asigura şi posturile de
observaţie din avalul râului Mureş , aşezate la o
distanţă de aproximativ 20-30 km unele de altele,
încât să poată comunica între ele.
Aceste„stationes” vegheau ca transportul sării să
se facă în condiţii de maximă siguranţă. Inscripţii
ale Legiunii a XIII-a Gemina au fost descoperite
atât la Bulci cât şi la Cenad , dar şi în alte posturi
de observaţie romane de pe malul Mureşului.
Inscripţiile descoperite la Alba Iulia, pe locul
portului de sare (astăzi cartierul Partoş), indică
existenţa a doi „conductores pascui et salinarum”
şi a încă unui „conductor salinarum”. Vămile percepeau o taxă de 2,50% din contravaloarea mărfii
transportate, iar cămătarii din Apulum dădeau
credite cu o dobândă de 1% pe lună. Cu alte
cuvinte, „lupa capitolina” asigura pacea romană,
comuna Secusigiu fiind plasată pe acest drum al
sării.Putem presupune că a existat şi aici cel puţin
un punct de observaţie al Legiunii a XIII-a Gemina
.
O mărturie în acest sens sunt descoperirile romane din hotarul comunei Secusigiu. La Sânpetru German, în punctul „Rechtberg” (sau hotarul
Rech) s-a descoperit un topor de aramă cu braţele
în cruce şi două morminte de inhumaţie sarmatice
(secolele III-IV e.n.), precum şi şase monede lipite
una de alta (Constantin I, Constans şi Constantius).
De asemenea, au mai fost descoperite, în locuri
neprecizate, un denar de la Antonius Pius şi fragmente ceramice din secolele III-IV e.n.. În punctul
„Satu Nou” s-a descoperit un denar din perioada

lui Traian, iar lângă Canalul Aranca o monedă din
secolul al IV-lea e.n. (Constantius II).
În localitatea Satu Mare s-au descoperit două
monede de bronz din perioada lui Constantin cel
Mare. La Munar s-a descoperit un ulcior de apă
din perioada romană, înalt, de culoare albăstruicenuşie.
Perioada post-romană. Etnogeneza. Creştinarea
Dacia a fost printre ultimele provincii cucerite
de romani. Din această cauză, colonizarea oficială
a noii provincii a fost extrem de bine organizată,
iar procesul romanizării s-a petrecut rapid şi eficient. Dar romanizarea unui teritoriu atât de întins
un ar fi reuşit aşa de uşor, dacă nu intervenea şi
creştinismul aflat în plină expansiune, venit la noi
pe fileră latină.
Cuvintele de origine latină, care dovedesc
practicarea cultului creştin, păstrate şi astăzi în
limba română sunt deosebit de numeroase: altar, ancoră, înger, biserică, botez, binecuvântare,
cimitir, credinţă, cruce, creştin, coroană, câşlegi,
cuminecătură, jurământ, păcat, păgân, pâine,
porumbel, ulei, vin, Paşti, Crăciun, Rusalii, Florii,
Sânziene etc.
La fel de numeroase sunt şi cuvintele care
definesc meseriile practicate în primele secole
creştine: aurar, argintar, cărbunar, cerar, coronar,
dogar, fierar, fântânar, focar, frânar, lăptar, lânar,
lemnar, măcelar, morar, olar, pâslar, plăcintar,
plutar, răşinar, salinar, săndălar, săpunar, spătar,
uleiar etc. În primul mileniu creştin, limba latină
a fost utilizată ca limbă de cult în tot spaţiul
Banatului mureşan, descoperirile arheologice
reprezentând o dovadă incontestabilă a prezenţei
creştinismului în aceste teritorii.
La Lipova, de exemplu, au fost descoperite vase
din bronz, în formă de peşte, în care se păstra uleiul
sfinţit (ampulla), ornamentate pe o parte cu o cruce cu braţe egale, iar pe cealaltă cu un chrismon,
deci rolul lor ca vas sacru, de cult, este mai mult
decât evident. Orificiul pentru alimentare cu ulei
este plasat pe spatele peştelui, între două aripioare perforate anume, pentru a permite suspendarea lui deasupra altarului, cu ajutorul unei sfori.
Izvoarele scrise paleocreştine (Sedulius, Epist. XII;
Sf. Ioan Gură de Aur, Hom. XIII) semnalează vase
euharistice în formă de porumbel, iar în Viaţa Sfân-

tului Vasile cel Mare este menţionat un porumbel
de aur în care „…după ce a frânt pâinea în trei
părţi, partea a treia a depus-o într-un porumbel
de aur pe care l-a suspendat deasupra altarului.”
Alte izvoare scrise menţionează episcopi sau papi
care donează astfel de porumbei de uz euharistic,
din aur sau din argint, diferitelor biserici.
După retragerea aureliană, când limba latină nu
a mai fost limbă oficială de stat în Dacia, primele
informaţii scrise despre Banat ne parvin din
partea lui Priscus Panaites Retorul, învăţat care s-a
născut la Panion, în sudul Traciei şi a trăit la Constantinopole. În anul 448 Priscus Panaites Retorul
face parte din delegaţia trimisă de către împăratul
bizantin Theodosius al II-lea la curtea regelui
hunilor, Attila, iar fragmente din scrierile lui s-au
păstrat în excerptele făcute de un alt împărat
bizantin, Constantin al VII-lea Porfirogenetul
(912-959) Cronicarul Priscus, însoţind delegaţia
bizantină, ajunge la
curtea lui Attila , unde stă la masă lângă un
barbar care vorbea limba „auşonilor” şi pe care
el, romanul, a înţeles-o. Evident, este vorba despre un grai latin sau cât se poate de apropiat de
limba latină, de fapt proto-româna în formare. B.P.
Haşdeu precizează că sufixul „oiu”, relatat în text,
se rosteşte la bănăţeni şi la macedoromâni „oniu”
(strigoi-strigoniu), derivând din sufixul latinesc
„oneus”. Ca atare, preciza Haşdeu, vechiul cuvânt
bănăţean „auşoniu” este de trei ori romanic: prin
tulpina „avus” şi prin sufixele „us” şi „oniu” . În plus,
„Ausonia” era o provincie antică în Italia, astfel că
Priscus l-a denumit „auson” pe proto-românul pe
care la întâlnit la curtea lui Attila din Banat. Conform informaţiilor lăsate de Priscus, la curtea lui
Attila se vorbeau trei limbi: cea a ausonilor, cea a
hunilor şi limba goţilor.
După oficializarea creştinismului ca religie de
stat de către împăratul Constantin cel Mare, preoţii
şi episcopii misionari şi-au ţinut predicile şi au oficiat serviciul religios în limba celor care locuiau în
teritoriul respectiv. Iniţial, creştinii nu au avut necropole separate şi nici nu şi-au îngropat morţii cu
obiecte materiale distincte. Abia mai târziu apare
vasul cu apă sau moneda pusă în mâna sau în gura
defunctului, precum şi inscripţiile funerare.
Continuare în numărul următor
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Atenție la coșurile de fum
și la arderea resturilor vegetale

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă vă atrage atenția asupra riscului ridicat de incendii în cazul focurile nesupravegheate de resturi vegetale
rezultate din activități agricole dar și a
celor din casele de locuit, în care sobele și coșurile de fum nu au fost riguros
verificate. Pentru a preveni producerea
unor evenimente ce ne pun în pericol
viaţa, sănatatea și bunurile vă aducem
la cunoștinţă următoarele măsuri pe
care trebuie să le aveţi în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
•Utilizarea focului deschis în locuri
cu pericol de incendiu și pe timp de
vânt este interzisă;
•Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale
combustibile se face în locuri special
amenajate ori pe terenuri pregătite, cu
luarea măsurilor ce se impun pentru
împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea
permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activităţii;
•Arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase este
interzisă conform OUG nr. 195 din
2005 privind protecția mediului, fără
acceptul autorității competente pentru
protecția mediului și informarea, în
prealabil a serviciilor publice comuni-

tare pentru situații de urgență;
•În cazul în care condițiile de mai sus
sunt îndeplinite, arderea miriștilor se
face numai după luarea măsurilor ce se
impun pentru împiedicarea propagării
focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii;
•Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă
de locurile cu pericol de explozie: gaze
și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă
de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și
asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
Operatorilor agricoli dorim să le
atragem atenția că arderea miriștilor
implică riscuri și sancțiuni. Riscurile
presupun posibilitatea propagării focului de miriște în culturile de cereale.
Sancțiunile pot veni sub forma sistării
acordării subvențiilor de către A.P.I.A.
și măsuri ce vor fi luate de Garda de
Mediu-Comisariatul Județean Arad;
Încălcarea prevederilor sus menţionate precum și nesesizarea acestor încălcări autorităților abilitate (poliţie,
pompierii), atrage după sine răspunderea contravenţională sau penală, după
caz, în conformitate cu actele normative în vigoare.
SVSU Secusigiu

Face un apel către toți cetăţenii pentru verificarea actelor de identitate.
Cetăţenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de
la locul de domiciliu pentru eliberarea
unui nou document cu minim 15 zile
și maxim 180 zile înainte de expirarea
termenului de valabilitate al actului de
identitate, respectiv în termen de 15
zile de la împlinirea vârstei de 14 ani,
în cazul eliberării primului act de identitate ori ca urmare a producerii unor
modificări privind schimbarea numelui, schimbarea domiciliului, pierdere,
furt, distrugere, deteriorare.
Documentele pe care cetăţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii

Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir este prăznuit de
către Biserica Ortodoxă în fiecare an pe 26 octombrie. Acesta
a trăit pe vremea lui Diocleţian
și Maximilian Galeriu, împăraţi
faimoși ai Imperiului Roman.
Dimitrie era fiul voievodului din
cetatea Tesalonicului. Acesta a
fost botezat în taină, părinţii săi
temându-se de ceea ce ar fi putut
păţi atât ei, cât și copilul în acea
perioada în care păgânii persecutau creștinii. Acesta a fost învăţat despre Dumnezeu și creștinism într-o camera ascunsă a
palatului lor. Acesta a cunoscut
acolo tainele sfintei credinţe și
tot ceea ce putea învaţă despre
Dumnezeu și despre Mântuitor,
despre minunile pe care Acesta
le-a făcut și despre milostenia
de care a dat dovadă de-a lungul
vieţii Sale. Aceste lucruri reprezintă începuturile lui Dimitrie în
slujba lui Dumnezeu.

Sfântul Dumitru,
Datini și superstiţii

Veriﬁcați cărțile de identitate
SERVICIUL PUBLIC
COMUNITAR
DE EVIDENŢĂ
A PERSOANELOR

Sărbătorile lunii octombrie
Sfântul Mare Mucenic Dumitru

pentru eliberarea actului de identitate
sunt:
-cerere tip pentru eliberarea actului
de identitate;
-certificatul de naștere al solicitantului și ale copiilor cu vârsta mai mică de
14 ani, original și copie;
-certificatul de căsătorie/ hotărârea
de divorţ definitivă și irevocabilă/certificat de divorţ/certificatul de deces al
soţului decedat, original și copie (după
caz); documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și
copie; consimţământul proprietarului
spaţiului de locuit (după caz); chitanţă reprezentând contravaloarea cărţii
de identitate, și timbrul extrajudiciar,
care se percepe doar pentru anumite
situaţii.
Primăria
Comunei Secusigiu

După hramul Sfintei Parascheva di 14 otombrie, Sfântul Dumitru reprezintă ultima și cea mai
însemnată sărbătoare a toamnei,
care, conform superstiţiilor pastorale, reprezintă începutul iernii.
Printre cele mai spectaculoase
obiceiuri care se săvârsesc în ajun
de Sânmedru sunt focurile vii. În
ajunul sărbătorii, în noaptea de
25 octombrie se ţine „Focul lui
Sânmedru”, moment în care oamenii obișnuiesc să aprindă fo-

curi în curţi sau pe dealuri, peste
care copiii sar pentru a fi sănătoși iar tinerii să se căsătorească.
Conform tradiţiei, persoanele
care sar peste flăcări vor fi sănătoși întregul an și feriţi de necazuri, nenorociri și boli. Rolul focului este de a alungă atât fiarele,
având și puteri roditoare, astfel
încât după ce este stins oamenii
obișnuiesc să arunce în grădina
cenușă și cărbuni.
De asemenea, în această zi se
pomenesc și morţii și se da de
pomană colivă de Sânmedru dar
și colaci în formă de cruce.
Conform tradiţiei, Sânmedru
era considerat patronul păstorilor care adaugă în cadrul superstiţiilor un străvechi obicei care
în regiunea Moldovei se practică
și în zilele noastre. Pentru a putea vedea cum va fi iarna care
vine, păstorii obișnuiesc să își
așeze cojocul pe iarbă în mijlocul oilor, așteptând să vadă care
oaie se va așeza pe el. Dacă o oaie
neagră se așează înseamnă că
iarnă va fi una bună, în timp ce
dacă se va culca o oaie albă, iarna
va fi aprigă.
O altă datină prin care oamenii obișnuiau să vadă cum va fi
vremea era mersul oilor în dimineaţa de Sfântul Dumitru. Dacă
se va trezi prima oară o oaie albă
și va merge spre sud iarna va fi
una grea, iar dacă se va trezi una
neagră și va merge spre nord, iarna va fi ușoară.
În Bucovina, persoanele care
vor semăna usturoiul după
Sânmedru vor avea parte anul viitor doar de pagubă. În regiunea
Olteniei, oamenii cred că doar
dacă vei respecta toate tradiţiile
acestei sărbători vei fi într-adevăr protejat de necazuri și primejdii.

Peste 315.000 de români
serbează onomastica

Cu ocazia sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie,
din data de 26 octombrie,
urăm tuturor celor care serbează cu această ocazie onomastica, La Mulți Ani, multă
bucurie și fericire alături de
cei dragi!
Primar, viceprimar
Consiliul Local
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Serviciul
de salubritate,
o preocupare
pentru toată lumea
După cum vedeți și din imaginile
alăturate, nesimțirea unora nu are limite! Continuăm să avem printre noi
tot felul de specimene fără rușine și
fără cei 7 ani de acasă, care nici acum
nu știu, sau nu vor să înțeleagă că trăiesc într-o societate și regulile de bun
simț trebuie respectate.
După cum observați, unii continuă să
arunce gunoiul pe câmp, la marginea
localităților comunei, fără să le pese
de nimic. Probabil așa au fost învățați
de părinții lor, dar needucația acestor
indivizi ne afectează pe toți, căci prin
nesimțirea lor aduc prejudicii comunei,
respectiv comunității locale.
De asemenea, avem situații în care
unii aruncă gunoiul lângă tomberoane, fără să-l recicleze, conform normelor de curățenie în vigoare.

Atenție la curățenia comunei.
Avem printre noi și cetățeni fără spirit civic!
Gunoiul trebuie pus în tomberoane,
conform specificațiilor,
nu aruncat lângă tomberon sau pe câmp!

Acestora le transmitem că dacă tot
vor o societate occidentală, o comună
curată și pusă la punct, atunci să se și
comporte ca atare și când aduc gunoiul la tomberoane să-l și depoziteze în
tomberoane și nu pe jos.
Sperăm că măcar acum în ceasul al
12-lea, după nu știm câte apeluri la
bun simț și spirit civic să vedem că și
acești indivizi certați cu curățenia vor
intra în rândul lumii și se vor comporta ca atare.
Așadar, nu mai aruncați gunoiele pe
câmp sau în alte zone ale comunei,
ci duceți-le la tomberoane. Totodată,
selectați gunoiul și aruncați-l în tomberoane, așa cum este civilizat.
Primăria Comunei Secusigiu

Pe această direcție a asigurării curățeniei în comună, administrația locală
a întreprins o amplă activitate de curățare a groapei de gunoi din comună,
rezultatele fiind vizibile din imaginile alăturate.
Cetățeni nu uitați: asigurarea curățeniei este o resonsabilitate comună a
tuturor, nu doar a administrației locale!

Primăria Comunei Secusigiu

vă aduce la cunostinta faptul că in conformitate cu prevederile legale
din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002,
aprobată cu Legea 515/2002 ,
cad in sarcina cetățenilor anumite obligații:
a). Intretinerea si curatenia locuintelor pe care le detin ca proprietate sau in
chirie, a anexelor gospodaresti, a curtilor si imprejmuirilor acestora
b). Mentinerea curateniei pe trotuare, pe partea carosabila a strazii sau a
drumului, pe portiunea din dreptul gospodariei si a locurilor de parcare pe
care le folosesc;
c). Depozitarea rezidurilor menajere si a gunoaielor numai in locurile special amenajate de autoritatile administratiei publice locale si cu respectarea
programului de salubrizare (in special a nu se mai arunca gunoaie în zonele
limitrofe);
d). Curatarea si intretinerea santurilor, rigolelor si podetelor aferente proprietatii.
Urmare a celor mentionate mai sus va comunicam faptul ca aceste obligatii
sunt valabile si pentru gospodariile nelocuite a caror detinatori sunteti.
In vederea respectului de sine, a celui fata de concetateni si pentru o viata
armonioasa si sanatoasa, va rugam sa indepliniti obligatiile mentionate, in
caz contrar ne vedem pusi in situatia de a aplica prevederile legale.
Vă mulțumim!
Primăria Comunei Secusigiu

Suntem în perioada
curățeniei de toamnă

Viceprimar

Delamarian
Flavius
Lună de lună, insist
pentru a atrage atenția
cu privire la menținerea
și întreținerea curățeniei
în Secusigiu, Munar,
Sânpetru German și
Satu Mare deoarece, ca
și administrație locală, depunem eforturi
constante pentru asigurarea și întreținerea
curățeniei, lucru pe
care, sunt convins că
orice cetățean de bună
credință poate să-l observe în fiecare lună.
Suntem în perioada
curățeniei de toamnă și
iată că, din nou mă văd
în situația de a atrage
atenția pentru a nu știu
câta oară, că încă avem
cetățeni care nu respectă normele elementare
de curățenie, aruncând
sau depozitând diverse
deșeuri în zone nepermise.
Sper totuși ca până
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la urmă și cei mai
necivilizați,
văzând
eforturile depuse de
noi și cetățenii gospodari care au grijă de
întreținerea curățeniei,
se vor conforma regulilor de bună conviețuire,
specifice
oricărei
comunități locale.
Doresc ca eforturile noastre de a avea o
comună curată și bine
întreținută să fie apreciate de către toată lumea
și de aceea, îmi doresc
atăt eu, cât sunt convins că și majoritatea
cetățenilor să nu mai
vedem aruncate anapoda gunoaie prin șanțuri,
pe pășune sau alte zone
limitrofe drumurilor,
ori la intrările-ieșirile
din comună.
Întreținerea
și
menținerea curățeniei
este o responsabilitate
colectivă a comunității,
motiv pentru care reamintesc că proprietarii de case, terenuri
sau spații comerciale, trebuie să întrețină
proprietățile pe care le
dețin cât și spațiile aflate pe domeniul public
din fața proprietăților
(trotuare, spații verzi, șanțuri), curățarea
pomilor, întreținerea

șanțurilor și podețelor,
adunarea
deșeurilor
dacă este cazul și au
obligația de a nu lăsa
animalele din gospodărie pe domeniul public,
respectiv câini,vaci, cai
și altele.
Dorim să readucem în
atenția dumneavoastră
necesitatea și obligația
fiecăruia de a respecta normele elementare
de curățenie, există un
program stabilit de colectare a gunoiului menajer, iar atunci când
aveți probleme în depozitarea unor anumite
tipuri de gunoi rezultat
din diverse activități
gospodărești nu ezitați
să ne cereți sprijinul.
Atrag atenția și asupra
activităților de ardere a
frunzelor uscate, acțiuni
ce trebuie privite cu seriozitate și responsabitate, există o legislație
clară în acest domeniu,
care prevede realizarea unor focuri doar în
anumite condiții, după
anumite aprobări prealabile și în cadrul unei
supravegheri autorizate.
Viceprimar
Delamarian Flavius

