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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

Dragi concetățeni,
Democrația înseamnă libertatea � -

ecăruia de a vota, de a alege structu-
rile de conducere ale țării, județului, 
orașului, comunei după propria do-
rință și înțelepciune. Este dreptul � e-
căruia să hotărască pentru viitorul său, 
al familiei sale, al copiilor sau nepoților 
săi.

Nu avem voie  însă să uităm că au 
murit oameni pentru ca noi să putem 
alege azi în mod liber. 

Au făcut sacri� ciul suprem pentru 
ca noi să trăim în democrație iar unul 
dintre drepturile fundamentale ale 
democrației îl constituie LIBERTA-
TEA. Libertatea de gândire, libertatea 
de exprimare, libertatea de a alege!

Sunt state în lume unde cetățenii ar 
dori să voteze, să poată alege liber con-
ducătorii țării, dar nu pot face acest 
lucru. Sunt asupriți de regimuri tota-
litare ajunse la putere prin mârșăvii, 
minciună și impostură, care cu discur-
suri pompoase și populiste au pro� tat 
de naivitatea oamenilor, au preluat pu-
terea, iar apoi au omorât democrația. 

Prin minciună, corupție și frică au 
creat dictatura.

Nu dorim ca asemenea lucruri să se 
întâmple la noi.

 Vrem să existe separarea puterilor în 
stat, vrem să vedem că putem trăi liber 
în țara noastră, vrem să vedem oameni 
competenți în funcții, care gândesc co-
rect, au cei 7 ani de acasă, au pregătirea 
necesară și înainte de toate nu vând 
iluzii, ci dimpotrivă, spun lucrurilor 
pe nume și sunt ancorați în realitatea 
de zi cu zi. 

Vrem să rămână copiii românilor 
acasă! Să existe o scară corectă a va-
lorilor, să existe un sistem de educație  
bun, un sistem de sănătate aplecat că-
tre cei în nevoi, o clasă politică cu pre-
gătire, care să facă cinste națiunii noas-
tre romăne !

Sunt convins că aceasta este Româ-
nia pe care ne-o dorim cu toții. O țară 
în care valorile autentice să � e respec-
tate, o țară în care � ecare să-și găsească 
locul, nu prin minciună și vânzarea de 
himere naivilor, ci prin competență și 

responsabilitatea lucrului bine făcut.
Avem noroc că suntem membrii ai 

Uniunii Europene și NATO, două or-
ganisme care prin ele însele înseamnă 
democrație și libertate. Libertatea de a 
munci, de a gândi, de a alege. O liberta-
te de care ne bucurăm astăzi prin ceea 
ce suntem ca țară, ca națiune. Suntem 
europeni!

De aceea, gândiți și priviți lucrurile 
ca un european! Analizați în aprofun-
zime � ecare decizie pe care o luați, cal-
culând totul cu responsabilitate, priviți 
lucrurile în esența lor, nu cu super� ci-
alitate, și priviți mereu către viitor.

 Pornind de la aceste realități ale 
vieții, participați la alegerile conduce-
rii țării, indiferent despre ce scrutinuri 
vorbim. Este o greșeală pentru că nu 
vă exprimați opinia, pentru că lăsați pe 
alții să pro� te de acest lucru. 

Nu uitați: puteți clădi viitorul vostru, 
al copiilor, al nepoților prin alegerile 
pe care le faceți!

Conștientizați așadar importanța 
votului! Alegeți cu inima, cu min-
tea, cu speranța de mai bine! Alegeți, 
exprimați-vă votul, este dreptul � ecă-
ruia de a avea propria opinie și părere, 
dar arătați că vă pasă de viitorul Româ-
niei, viitorul familiilor voastre! 

Acestea  sunt cuvintele pe care am 
dorit să vi le transmit, în primul rând 
ca român. 

Democrația înseamnă libertate de 
opinie, înseamnă vot și alegeri libere 
în viață. 

Exprimați-vă  liber   acest  important 
drept al democrației, � ecare după ceea 
ce simte și ceea ce dorește. 

Participați activ la alegeri, arătați că 
vă pasă de viitorul familiilor voastre, 
de România. Un viitor care depinde de 
alegerile pe care le facem zi de zi!

Primar Cheșa Ilie

Votul înseamnă 
responsabilitate, 

democrație,
 libertate

Primar 
Cheșa Ilie

Străzi în asfaltare la Satu Mare, 
Sânpetru German, Munar

Proiectul primarului Cheșa Ilie 
de asfaltare străzi în comună con-
tinuă cu lucrări în Sânpetru Ger-
man, Munar și Satu Mare.

Astfel, au fost întreprinse lu-
crările de pregătire străzi pentru 
asfaltare în cele trei localități ale 
comunei, săptămâna aceasta � ind 
programate și primele lucrări de 
turnare a stratului 1 de as� at pe 
străzile prevăzute în proiect.

„Așa cum am promis continu-
ăm lucrările de asfaltare în comu-
nă. Dacă anul trecut am asfaltat 
străzi în Secusigiu, acum execu-
tăm astfel de lucrări în celelate 
localități, conform proiectului 
de modernizare infrastructură 
străzi în comuna Secusigiu”- pri-
mar Cheșa Ilie.

Continuă renovarea interioară 
a Primăriei

Investițiile de modernizare a co-
munei au continuat și luna trecu-
tă, printr-o serie de noi lucrări de 
interes public, printre acestea nu-
mărându-se și cele de continuare 
a renovării  Primăriei, care a vizat 
reabiliatrea interioară, extinderea 
clădirii, amenajarea grupurilor sa-
nitare, anveloparea clădirii pe par-
tea din curte, montarea de tâmplă-

rie din termopan etc.
Au mai fost lucări de reabilitare a 

Primăriei anul acesta, lucrări ce au 
cuprins anveloparea clădirii( ter-
moizolarea) pe partea din față, pre-
cum și tencuirea și zugrăvirea exte-
rioară, precum și amenajarea prin 
pavare a zonei de lângă clădire.

Acum au loc lucrările de renovare 
interioară a clădirii Primăriei, unde 
se trage tare pentru reabilitarea ho-
lului și a birourilor etc.
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Sărbătoarea recoltei ,
o zi  specială la școală

Activitatea denumită „Sărbătoarea 
Recoltei” a fost în sine un adevărat 
atelier de creativitate la care au fost 
supuși elevii, de la care am văzut 
o implicare totală, totul sub forma 
unei  expoziții dedicată toamnei, a 
pastelurilor acestui anotimp al roa-
delor bogate.
 Cu alte cuvinte, o explozie de 

imaginație!
A fost o activitate frumoasă, pli-

nă de creativitate, pentru care avem 
doar cuvinte de laudă la adresa tu-
turor celor implicați, nerămânân-
du-ne altceva de făcut decât să vă 
prezentăm aceste câteva imagini re-
prezentative, urmând a ne reîntâlni 
cu această activitate organizată la 
școală și anul viitor, pentru celebra-
rea acestui frumos anotimp, toam-
na.

Felicit conducerea școlii și ca-
drele didactice, dar în special ele-
vii care s-au implicat în această 
activitate creativă dedicată ano-
timpului toamna.

Școala este o instituție de bază, 
aș putea spune fundamentală, a 
comunei noastre, o instituție care, 
prin cadrele didactice, prin pregă-
tirea oferită elevilor, prin proiecte-
le educaționale și extracurriculare 
pe care le organizează, face cinste 
comunei Secusigiu.

Organizarea acestei activități 
este doar una dintre acțiunile  
prin care  școala comunei noastre 
se remarcă an de an, prin impli-
carea profesorilor, dar în special 
a elevilor care și de această dată 
au arătat tuturor că avem copii 
talentați, cu viziune organizato-
rică, cu preocupări frumoase, pe 
care doresc să-i felicit pentru că 
au pregătit o astfel de activitate. 

Vă doresc din inimă tuturor să 
continuați pe calea cea dreaptă 
a învățăturii, să îmbinați plăcut 
distracția și bucuria � ecărei clipe 
a vieții de școală cu momente-
le unice ale bucuriei rezultatelor 
bune la învățătură, căci evolu-
ând astfel este spre binele vostru, 
nu doar ca elevi de astăzi ci și ca 
adulți de mâine.

Primar Cheșa Ilie

Primar  Cheșa Ilie

„Ziua Mondială
 a Alimentaţiei ”
Am asistat pe data de 16 octom-

brie la încă o activitate extracur-
riculară de excepție organizată la 
școlile și grădinițele din comu-
nă, respectiv organizarea „Zilei 
Internaționale a alimentației”.

În cadrul acestor activități elevii, 
sub îndumarea cadrelor didactice 
au pregătit diverse „gustări”, scopul 
întregii acțiuni � ind aducerea în 
prim plan a importanței asigură-
rii unei alimentații corecte pentru 
organism, pentru un mod de viață 
sănătos.

FAO (Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations) sărbătorește 
Ziua Mondială a Alimentaţiei în � ecare 
an pe data de 16 Octombrie, pentru a ce-
lebra fondarea organizației în anul 1945. 
Acest eveniment are drept scop principal 
eliminarea foametei pe scară mondială, 
îmbunătățirea alimentației, prin coordo-
narea activităților guvernelor în domeniul 
agriculturii, silviculturii și în industria 
piscicolă. Tema din acest an, pentru Ziua 
Mondială a Alimentaţiei  a fost „Clima se 
schimbă. Hrana și agricultura trebuie să se 
schimbe, de asemenea”.

Pentru a marca acest eveniment, sărbăto-

rit la nivel mondial de peste 150 de țări ale 
lumii, în data de 16 octombrie elevii școlii 
au organizat ateliere de lucru, prezentân-
du-se chiar și piramida alimentației sănă-
toase. La baza piramidei s-au găsit  alimen-
tele care pot �  consumate în cantitate mai 
mare (întâi fructe și legume, apoi alimente 
bogate în carbohidraţi, lapte și derivaţi), 
iar pe măsură ce urcăm spre vârful pira-
midei, întâlnim alimentele cărora trebuie 
să le limităm consumul (grăsimi, protei-
ne, bere, dulciuri), dar nu trebuie excluse 
din alimentație pentru că � ecare aliment 
contribuie la necesarul de resurse pentru 
organism.
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Delimitare secții  votare  
NR. 

SECȚIE DE 
VOTARE

SEDIUL SECȚIE DE 
VOTARE LOCALITATEA

NUMERE 
ARONDATE 
SECȚIEI DE 

VOTARE

345
SECUSIGIU NR. 275 

 PRIMĂRIA 
SECUSIGIU

SECUSIGIU NR.1-400

346 SECUSIGIU NR. 334
ȘCOALA GENERALĂ SECUSIGIU NR.401-900

347
SATU MARE 

NR. 200
DISPENSAR UMAN

SATU MARE NR.1-809

348
MUNAR

NR. 92 CĂMIN 
CULTURAL

MUNAR NR.1-409

349
SINPETRU GERMAN 

NR.25
REMIZA PSI

SINPETRU 
GERMAN NR. 1-340

350
SINPETRU GERMAN 

NR. 14
ȘCOALA GENERALĂ

SINPETRU 
GERMAN NR. 341-800

Secusigiu locul I în Cupa Satelor U 13
În cadrul competiției Cupei Satelor la fotbal pentru copii Under 13, com-

petiţie organizată de FRF, cu sprijinul AJF-urilor din ţară și a Agenţiei pen-
tru Finanţarea Investiţiilor Rurale, echipa școlii din Secusigiu a obținut 
locul I, o performanță care vine să con� rme rezultatele bune ale tinerilor 
fotbaliști de anul trecut.

Felicităm echipa de fotbal a școlii, 
care, sub atenta îndrumare a profe-
sorului de sport a obținut rezultate 
bune la competițiile interșcolare 
unde a participat, accederea în fi -
nala copetiție U13 organizată de 
AJF fi ind o performanță sportivă 
deosebită, ce să mai vorbim despre 
obținerea locului I.
O performanță meritorie, care 

ne arată că avem tineri talentați în 
comună, ceea ce ne dă speranță că 
„sportul cu balonul rotund” va avea 
viitor în comuna noastră, acești tin-
eri reprezentând practic pepiniera 

pentru viitori jucători de la echi-
pele mari ale comunei Secusigiu. 
Felicitări încă o dată și urăm el-
evilor să continue pe acest drum al 
performanțelor sportive notabile.

NU UITAȚI ȘI NU NEGLIJAȚI:
ALEGERILE PREZIDENȚIALE

10 NOIEMBRIE-TURUL I, 
24 NOIEMBRIE- TURUL II

In � ecare an, pe data de 8 noiemb-
rie, Biserica cinsteste Soborul S� nti-
lor Mihail si Gavriil si a tuturor Put-
erilor ceresti celor fara de trupuri. 

Deci, pe 8 noiembrie nu ii praznu-
im doar pe S� ntii Arhangheli Mihail 
si Gavriil, ci pe toate cetele ingeresti 
care nu s-au despartit de Dumnezeu. 

Aceasta sarbatoare a fost la origine 
o simpla aniversare anuala a s� nti rii 
unei biserici a Sfantului Arhanghel 
Mihail, ridicata la termele lui Arca-
dius din Constantinopol. 

Astfel, ea apare in cele mai vechi 
sinaxare ca � ind o sarbatoare numai 
a Arhanghelului Mihail. Mai tarziu 
ea a de venit o sarbatoare comuna a 
tuturor S� ntilor Ingeri.

In Mi neiele ortodoxe intalnim alte 
patru zile liturgice consacrate pome-
nirii S� ntilor Arhangheli sau unor 
minuni facute prin pu terea lor:

- Pe 6 septembrie, se savarseste 
pomenirea unei minuni facute de 
Sf. Arhanghel Mihail, la Chones, in  
Colosse din Frigia;

- Pe 26 martie, a doua zi dupa 
praznicul Buneivestiri, praznuim 
Soborul (Adunarea) mai-marelui 
voievod Gavriil;

- Pe 13 iulie, praznuim al doilea 
Sobor al Ar hanghelului Gavriil, care 
este la origine ziua sfintirii unei bi-
serici vestite a Sfantului Arhanghel 
Gavriil;

- Serbarea Arhanghelului Gavriil 
din Adin, in ziua de 11 iunie (fara 
slujba), cand se comemorea za apari-
tia acestui sfant Arhanghel la o chil-
ie din Sf. Munte (Adin), un de el ar fi 
invatat pe un calugar sa cante pen-
tru prima oara partea de la inceput 
a Axionului Sfintei Fecioare : Axion 
esti, adica : Cuvine-se cu adevarat... 
; faptul s-ar fi intamplat prin sec. X, 
iar serbarea a ramas pana azi limi-
tata la manastirile atonite.

Sfântul Arhanghel Mihail

In limba ebraica, numele sau in-
seamna „Cine este ca Dumnezeu?”. 
El este cel care „striga”: „Sa luam 
aminte, noi, care suntem fapturi, ce 
a patimit Lucifer, cel care era cu noi: 
cel ce era lumina, acum intuneric s-a 
facut. Ca cine este ca Dumnezeu?”, si 
asa s-a intocmit soborul, adica adu-
narea si unirea tuturor ingerilor. Pe 
seama sa se pune si calauzirea lui Lot 
si a familiei acestuia la iesirea din 
Sodoma, precum si protectia spe-
ciala a poporului lui Israel. Ii scoate 
din cuptor pe cei trei tineri din Babi-
lon, il sprijina in lupta pe Ghedeon, 
il mustra pe vrajitorul Valaam si il 
elibereaza din inchisoare pe Sfantul 
Apostol Petru. Conform Scripturii, 
toti mortii  vor iesi din morminte la 
glasul trambitei Sfantului Arhanghel 
Mihail. 

Sfântul Arhanghel Gavriil
In limba ebraica, Gavriil inseamna 

„barbat-Dumnezeu”. Numele sau 
contine concentrat vestea ca Dum-
nezeu Se va face barbat, ca va asuma 
� rea omeneasca. Vesteste S� ntilor 
Parintilor Ioachim si Ana nasterea 
Maicii Domnului, ii descopera lui 
Zaharia nasterea Inaintemergatoru-
lui. Pastorilor le arata ca li S-a nascut 
Prunc, pe Iosif, logodnicul Mariei, 
il intareste ca sa nu se indoiasca de 
nimic, calauzeste Sfanta Familie in 
Egipt si aduce femeilor mironosite 
vestea Invierii Domnului.
În iconografi a ortodoxă, Sfi nţii Ar-

hangheli Mihail şi Gavriil sunt pic-
taţi pe cele două uşi laterale ale ca-
tapetesmei, ca păzitori ai uşilor 
raiului. Mihail este redat la miază-
noapte, iar Gavril la miazăzi. 
În iconografi a bizantină, Arhan-

ghelii Mihail şi Gavriil sunt cu două 
aripi, semn al apartenenţei lor la lu-
mea cerească.

Sărbătorile lunii noiembrie
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

8 noiembrie, 
Ziua Sfi nților Arhangheli 

Mihail și Gavril
Cu ocazia zilei S� nților 

Arhangheli Mihail și Gavril urăm 
tuturor cetățenilor 

care serbează în 8 noiembrie  ziua 
de nume 

un călduros și din inimă 
La Mulți Ani!

Să aibă o zi plină de bucurie 
și să sărbătorească 
în pace și liniște

 alături de prieteni și familie.
Primar, Viceprimar, 

Consiliul Local
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Hramul Bisericii Ortodoxe din Satu Mare
Ca în fi ecare an, pe data de 26 octombrie, 

Biserica Ortodoxă din Satu Mare își serbea-
ză Hramul, acesta fi ind „Sfântul mare muce-
nic Dimitrie ,Izvorâtorul de Mir”. Sărbătoa-
rea, de mare însemnătate pentru comunitatea 
ortodoxă din Satu Mare, aduce cu ea bucu-
rie în inimile tuturor credincioșilor, preotul 
paroh Vornicu Ioan,  ofi ciind slujba liturgi-
că după toate canoanele bisericești.

Hramul bisericii a reprezentat atât sărbăto-
rirea patronului lăcașului de cult cât și un 
moment de bucurie pentru toți credincioșii 
bisericii.

Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de 
mir, după care este și hramul bisericii, a trăit 
pe vremea lui Diocleţian și Maximilian Ga-
leriu, împăraţi faimoși ai Imperiului Roman. 
Dimitrie era � ul voievodului din cetatea Te-
salonicului. Acesta a fost botezat în taină, 
părinţii săi temându-se de ceea ce ar �  putut 
păţi atât ei, cât și copilul în acea perioadă 
în care păgânii persecutau creștinii. Acesta a 
fost învăţat despre Dumnezeu și creștinism 
într-o cameră ascunsă a palatului lor. Aces-

ta a cunoscut acolo tainele s� ntei 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. 

Cu acestea, încheiem scurta noastră pre-
zentare, urmând a ne revedea și la anul, 
pentru a aminti în paginile ziarului ima-
gini de la această sărbătoare a bisericii din 
Satu Mare, o sărbătoare a întregii comuniti 
creștine ortodoxe din Satu Mare, o comuni-
tate care are lângă ea, ca și păstor, un preot 
paroh cu har, dedicat misiunii sale, un preot 
apreciat și respectat în întreaga comună.

Iniţial românii ortodocși 
din Parohia Satu Mare au 
participat la slujbe  la biseri-
cile din Secusigiu și Munar, 
Satu Mare � ind până în 1995 
� lie la Munar. 

Satu Mare devine parohie 
de sine stătătoare în 1995. 

Serviciul religios a început 

să se desfășoare într-o cape-
lă, construită în timpul păs-
toririi preotului Jirj Valer. 
Cu vremea capela devenind 
neîncăpătoare s-a hotărât ri-
dicarea unei biserici.

Construcţia actualei biserici, 
cu hramul „Sf.Mare Mucenic 
Dimitrie”, a început în anul 
2003 prin strădaniile preo-
tului paroh de atunci, Horea 
Ștefan, pe un teren donat de 
consiliul local Secusigiu, a� at 
pe strada principală, în apro-
pierea bisericii romano-cato-
lice. 

Spicuiri din 
monografi a 

comunei 
Secusigiu!

>>> pag. 6



CMYK
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

       GAZETA COMUNEI SECUSIGIU                             pag. 5

Hramul Bisericii Ortodoxe
 din Satu Mare

Nimic nu mă bucu-
ră mai mult decât să 
văd pace și înțelegere 

în comunitatea noastră 
locală, căci la acest eve-
niment al Bisericii Orto-
doxe din Satu Mare asta 
s-a și văzut: credință, 
iubire, prietenie și bună 
înțelegere. 

Sunt bucuros că exis-
tă continuitate la acest 
eveniment important al 
Bisericii, � indcă an de 
an sărbătoarea hramu-
lui arată că avem la Satu 
Mare o comunitatea or-
todoxă unită, preotul 
paroh reușind să orga-

nizeze această tradiție 
a sărbătorii impecabil, 
având sprijinul întregii 
comunități, motiv pen-
tru care am și dorit să � u 
prezent la acest eveiment 
religios prin oferirea ca 
locație a căminului cul-
tural din Satu Mare

Îi felicit atât pe dân-
sul cât și pe toți cei ca-
re-l sprijină, deoarece 
o comunitate frumoasă 
este una care trăiește în 
credință!

Primar Cheșa Ilie

Primar  
Cheșa Ilie

S-a lucrat mult 
la Căminul Cultural din Satu Mare
pentru a avea aici condițiile de azi

Căminul cultural din Satu Mare a 
trecut în acest mandat al primaru-
lui Cheșa Ilie printr-un proces de re-
novare totală care a cuprins mon-
tarea de  gresie în sala mare, pereți 
zugrăviți, instalație electrică schim-
bată, acoperiș nou, uși și gramuri din 
termopan, lucrări de pavare,lucrări 

de reabilitare exterioară etc.
În cadruul aceluiași proiect a avut 

loc și amenajarea unor grupuri sani-
tare noi, dotate corespunzător, ame-
najarea de alei pavate, termoizolarea 
și tencuirea exterioară a clădirii, pre-
cum și montarea sistemului de cli-
matizare.
„S-a muncit din greu pentru re-

novarea căminului cultural, dar 
a meritat, căci avem acum la Satu 
Mare o clădire publică complet re-
făcută, care poate găzdui orice eve-
niment în condiții decente, după 
cum s-a văzut și la Hramul Biseri-
cii Ortodoxe.”-ne-a precizat prima-
rul Cheșa Ilie

După slujba hramului toată lumea a 
fost invitată la căminul cultural, unde 
familia Drăgoi Iulius care asusținut 
fi nanciar sărbătoarea din acest an 
a oferit celor prezenți o agapă, 
creștinească, cu acest prilej de bu-
curie fi ind tocmită și o formație de 
muzică pentru a întreține atmosfera 
de la căminul cultural.
Nu trebuie uitate nici bucătăresele 

care au muncit de zor astfel încât să 
fi e bucate alese pe mese și care tre-
buie felicitate pentru efortul și impli-
carea de care au dat dovadă.

După renovare căminul 
cultural poate găzdui orice 

fel de eveniment public
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Hramul Bisericii Ortodoxe
 din Satu Mare

Lucrările au ţinut 
până în anul 2007 și s-au realizat cu 
contribuţia � nanciară a credincioșilor 
și  a unor instituţii ale statului. Chel-
tuielile de construcţie și acoperire a 
bisericii s-au ridicat la 150.000 lei.La 
acestea s-au adăugat cheltuielile pen-
tru iconostas și strane, în sumă de 
23.000 lei, cheltuielile de pictare a bi-
sericii și a  iconostasului, 103.000 lei, 
cheltuieli pentru clopote, policandre, 
prapori, veșminte, sf.vase, Evanghelie 
12.250 lei.

Clopotele au fost turnate la Uzina de 
Vagoane din Arad. În sfârșit s-au mai 
cheltuit 40.000 lei pentru încălzire, 
poarta de intrare în biserică și trotuar 
împrejurul bisericii.

Biserica este construită din cărămidă 
și calupi de beton,pe fundaţie de be-
ton armat și are formă de navă  și este 
tencuită și în interior și în exterior cu 
mortar. Acoperișul este din tablă zin-
cată. Planul bisericii a fost întocmit de 
către  inginerul arhitect Sinișa Ioano-
vici și de inginerul proiectant Samuel 

Muj.Lucrările au fost executate de o 
echipă de meșteri condusă de Nicolae 
Bălătici și Ioan Cheșa.

Interiorul bisericii a fost pictat în teh-
nica fresco, în stil neobizantin în anul 
2009 de pictorul Constantin Popescu 
din Rădăuţi.Tot el a pictat și icoanele 
de pe iconostas.Sculptura iconostasu-
lui a fost executată de Ioan Petăr din 
Romoli, jud.Bistriţa Năsăud.

Sf.chivot din lemn,sculptat în stil 
baroc în anul 1899 în localitatea Be-
liște jud.Caraș –Severin, care a ajuns 
la Mănăstirea Bodrogul Nou, a fost 
donat de aceasta în anul 1990 bisericii 
ortodoxe române din  Satu Mare.Bise-
rica a fost târnosită în 02.10.2011 de 
Înaltpreas� nţitul părinte dr.Timotei 
Seviciu, înconjurat de un sobor de 
preoţi și diaconi.

Preoţii
Palalogos Aurel

Valer Jirji
Horia Ștefan-Călin

Moţco Filaret
Dincă Alexandru

Vornicu Ioan.
În prezent în localitate există 140 de 

familii de români ortodocși reprezen-
tând 430 de credincioși. Biserica are 
și casă parohială, la nr.168. Preot din 
2008 este Ioan Vornicu.

Spicuiri 
din monografia 

comunei 
Secusigiu!
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Din activitatea școlilor comunei Secusigiu
 În data de 22 oct. 2019 la Șc Gimnaz. 

Sâmp. German au fost evaluați copiii 
care participă la proiectul O CARTE 
PE LUNĂ, proiect derulat în partene-
riat cu Fundația AUTONOM, spon-
sorul proiectului, președinte Cătălin 
Rus și cu Asociația ÎNVAȚĂ SĂ FII 
OM,președinte psiholog Oana Vale.

 „VREAU SA DEVIN MEDIC”- acti-
vitate de educație pentru sănătate - pri-
mul ajutor in caz de accidente - clasa a 
III a Școala Gimnazială Secusigiu.

Putem spune că toamna a început cum 
nu se putea mai bine la instituțiile școlare 
din comună prin aceaste activități ale școlii, 
apreciate de către toată lumea, după cum 
se vede și din imaginile surprinse la aces-
te acțiuni educative, imagini dintre care 
vă prezentăm doar câteva deoarece spațiul 
publicației este limitat.
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-Desfundă-ți podețul;
-Curăță-ți șanțul și spațiul din fața casei;

-Nu arunca gunoaie pe spațiul public, 
pe marginea drumurilor, a localităților, 

pe cursurile de apă sau pe pășune;
-Nu lăsa animalele domestice 

și păsările de curte libere pe străzi.
Conform HCL cu modi� cările și comple-

tările ulterioare, constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă, următoarele fapte:

1.Neîndeplinirea obligației de a îngriji spațiul 
din fața casei, a pomilor, de a curăța șanțurile și 
de a desfunda podețele.

2.Aruncarea gunoaielor și a deșeurilor spațiul 
public, pe marginea drumurilor, a localităților, pe 
cursurile de apă sau pe pășune.

3.Lăsarea animalelor domestice și a păsărilor de 
curte libere pe străzi și pe domeniul public.

Primăria Secusigiu

Îți iubești comuna  ?
Fii un cetățean responsabil!

Atenție 
la curățarea hornurilor

Suntem în sezonul toamnei și � ecare cetățean 
trebuie să aibă în vedere curățarea hornurilor, care 
este o obligație și responsabilitate individuală.

Primăria Comunei Secusigiu

Comuna este pregătită pentru 
sezonul rece!

Primăria a alocat banii
pentru încălzirea 

școlilor și grădinițelor

Administrația locală a comunei a acționat în vederea 
pregătirii administrative pentru sezonul rece. În acest 
sens s-a trecut la pregătirea stocurilor de lemne necesare 
încălzirii școlilor și a celorlalte instituții ale comunei. 

De asemenea s-au semnat contractele pentru asigura-
rea deszăpezirii în cazul în care va �  neapărat necesar.

„Ca în � ecare an Primăria a alocat banii pen-
tru cumpărarea lemnelornecesare pentru încălzirea 
școlilor și grădinițelor din comună. Este o activitate pe 
care Primăria o desfășoară în � ecare toamnă și vă pot 
asigura că avem deja cumpărate lemnele necesare pen-
tru ca instituțiile școlare să poată să-și desfășoare în 
bune condiții programul școlar pe perioada sezonului 
rece”- primar Cheșa Ilie.

Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor 
care au înțeles că plata taxelor și impo-
zitelor locale reprezintă o obligativitate 
stabilită prin legislație națională. Știm că 
este di� cil pentru multă lume să reușească 
șă-și plătească la zi obligațiile � scale lo-
cale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra 
sumelor datorate se cumulează dobânzi și 
penalități de întârziere, toate acestea ne� -
ind stabilite de noi, ci prin cadrul legisla-
tiv național. Noi doar suntem obligați să 
punem în practică prevederile legislative 
naționale.

De aceea, atenționăm pe cei care au în-
târzieri la plata taxelor și impozitelor lo-
cale, că dacă nu vor veni să stingă aceste 
debite, suntem obligați să derulăm proce-
durile de executare silită a restanțierilor 
lucru pe care nu-l dorim.

Facem apel la cei care au restanțe, să vină 
și să își stingă debitele. Vă mulțumim.

Primăria 
Comunei Secusigiu

Plata taxelor 
și impozitelor locale,

obligativitate 
prin legislația 

națională

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) informează că înce-
pând cu data de 16 octombrie 2019 va de-
mara Campania de plată în avans a fermi-
erilor care au depus Cereri unice de plată 
în anul 2019.

Reamintim că în conformitate cu Decizia 
de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, 

statele membre pot face plăţi în avans de 
până la 70 % în cazul plăţilor directe enu-
merate în Anexa I la Regulamentul (UE) 
1307/2013, și de până la 85% în cazul 
sprijinului acordat în cadrul măsurilor 
de dezvoltare rurală menţionat la artico-
lul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 
1306/2013.

Precizăm că plăţile pentru schemele � -
nanţate din FEGA (Fondul European de 
Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul 
de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, sta-
bilit de Banca Centrală Europeană în data 
de 30.09.2019 și publicat în Jurnalul O� ci-
al al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3.

Plăţile pentru schemele � nanţate din FE-
ADR (Fondul European Agricol de Dez-
voltare Rurală) se fac în lei, la cursul de 
schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit 
de Banca Centrală Europeană în data de 
31.12.2018 și publicat în Jurnalul O� cial 
al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06.

Campania de plăţi în avans se va derula 
în perioada 16 octombrie - 30 noiembrie 
2019, în conformitate cu prevederile Reg-
ulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Par-
lamentului European şi al Consiliului, şi 
ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr. 69/25.01.2019 priv-
ind stabilirea modalităţii de coordonare a 
implementării schemelor de plăţi directe 
şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care 
se aplică în agricultură, la nivelul Minis-
terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură.

Informatii utile :
despre impozitul pe casă

Impozitul pe casa
Conform Codului Fiscal, impozitul pe cladiri trebuie platit in 

functie de destinatie. Exista trei tipuri de cladiri:
•cladiri rezidentiale: strict pentru locuit;
•cladiri nerezidentiale: folosite in scop economic, ca sediu de 

� rma, spatiu comercial, cabinet individual;
•cladiri mixte: sunt atat locuinta, cat si sediu social.
Pentru cladirile rezidentiale, impozitul se calculeaza prin apli-

carea unei cote intre 0,08%-0,2% asupra valorii impozabile a cla-
dirii. Cota este stabilita prin Hotararea Consiliului Local.

Valoarea impozabila a cladirii poate �  determinata prin inmul-
tirea suprafetei construite desfasurate a acesteia (in metri pa-
trati) cu valoarea impozabila corespunzatoare (exprimata in lei/
mp, care poate �  gasita in tabelul prevazut de Codul Fiscal). Va-
loarea impozabila se modi� ca in functie de rangul localitatii si 
de zona in care se a� a cladirea, prin inmultirea cu un coe� cient 
de corectie.

Pentru cladirile nerezidentiale, impozitul se calculeaza prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% (stabilita de Consiliul 
Local) asupra:

•valorii fi nale a lucrarilor de constructii: daca cladirea este 
noua, mai exact, este construita in ultimii cinci ani, intre 2013 
si 2017;

•valorii rezultate dintr-un raport de evaluare intocmit de un 
evaluator autorizat in ultimii cinci ani de referinta, intre 2013 
si 2017, iar o copie a raportului trebuie sa � e depusa la organul 
fi scal local;• valorii care rezulta din actul de transferare a pro-
prietatii, in cazul in care cladirea este mai noua de cinci ani.

Daca imobilul detinut este mai vechi de cinci ani si nu exista 
raport de evaluare depus, impozitul va �  calculat prin aplicarea 
unei cote de 2% asupra valorii impozabille determinate in cazul 
in care cladirea ar �  rezidentiala.

Atentie! Mai exista un caz special, cel al cladirilor nerezidenti-
ale utilizate in scop agricol. Impozitul pentru acestea se calcu-
leaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a cladirii.
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FO Sânpetru German- Gloria Secusigiu
un derby al orgoliilor

Putem spune că „EL CLASICO” comunei Secusi-
giu s-a jucat în acest retur pe data de 20 septembrie, 
între F.O.Sânpetru German și Gloria Secusgiu! A 
fost o partidă a orgoliilor, dar și a prieteniilor, o par-
tidă care an de an face deliciul iubitorilor de sport 
din comună.
În acest retur de campionat, meciul s-a desfășurat 

pe terenul din Sânpetru German, unde, toți iubito-
rii „sportului rege” au fost prezenți, anume pentru 
a-și încuraja favoriții, pentru a face galerie echipei 
localității lor.
Vremea a fost una prielnică sportului, după cum 

vedeți din imaginile surprinse la partidă, scorul fi -
nal fi ind favorabil gazdelor, FO Sânpetru German 
câștigând cele trei puncte puse în joc.
Nu comentăm faze de joc, nu ne dăm cu părerea 

despre evoluția unei echipe sau alta, cu toții aparțin 
comunei noastre și de aceea,  felicităm ambele 
echipe și le urăm succes în partidele pe care le dis-
pută cu adversari din afara comunei Secusigiu.




