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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

Ne pregătim să întâmpinăm 
marea Sărbătoare a Nașterii 
Domnului și noul an 2020. 

Este momentul din an când 
trebuie să � m mai buni, mai 
toleranți și să ne punem în 
balanță atât realizările, cât și 
planurile de viitor. Este o pe-
rioadă din an tocmai potrivită 
pentru a urma pilda sfântă în 
care bătrânii înţelepţi ne învaţă 
că ”Dar din dar se face rai!”. La 
fel de bine, Crăciunul, trebuie 
să aducă tuturor bucurie în su-
� ete și schimbări în bine, ma-
rea sărbătoare amintindu-ne că 
pe toți ne leagă sacrul legământ 
al credinţei. 

Gândurile mele se îndreap-
tă spre toţi cetățenii comunei 
noastre, dorindu-vă tuturor ca 
aceste S� nte Sărbători să vă gă-
sească alături de cei dragi, în fe-
ricire și belșug, animați de spi-
ritul tolerat și dorinţa de a trăi 
mai bine.

Acest an care se apropie de � -
nal a fost un an cu bune și rele, 
cu realizări dar și dezamăgiri, 
un an  pe parcursul căruia noi, 
cei din  administrația locală, 
am depus toate eforturile pen-
tru găsirea soluțiilor optime de 
implementare a unor proiecte 
necesare pentru dezvoltarea 
comunei. În acest sens, am dră-
muit responsabil � ecare resur-
să � nanciară a bugetului local, 
încercând o prioritizare cât mai 
e� cientă a cheltuielilor destina-
te investițiilor, luând în consi-
derare acoperirea unei palete 

cât mai largi de activități bene-
� ce comunității noastre locale. 

S-au depus toate eforturile 
pentru buna administrare a 
comunei în contextul econo-
mic al acestui an, motiv pentru 
care sperăm că dumneavoastră, 
cetățenii din Secusigiu, Munar, 
Satu Mare și Sânpetru German, 
sunteți mulțumiți de ceea ce am 
putut realiza în acest an ce se 
apropie de � nal. Un an în care, 
în calitate de primar, am avut 
o colaborare bună cu domnul 
viceprimar, cu aparatul admi-
nistrativ al Primăriei și Consi-
liul Local, cărora le mulțumesc  
pentru susținere și alături de 
care doresc să avem și pe pa-
cursul anului 2020 un climat de 
bună înțelegere în comună, căci 
doar astfel putem progresa ca și 
comunitate locală.

Îmi doresc ca anul 2020 să � e 
un an în care să consolidăm 
ceea ce am început, continu-
ând eforturile de modernizare 
a comunei. În egală măsură îmi 
doresc să � e un an plin de în-
ceputuri trainice pentru viitor, 
un viitor pe care să îl clădim 
împreună și tot împreună să ne 
bucurăm de el.  

Vă transmit tuturor un Cră-
ciun fericit, sărbători pline 
de optimism, încredere în voi 
înșivă, multă sănătate și un An 
Nou plin de bucurii! 

La Mulți Ani
Primar Cheșa Ilie

Sărbători fericite și pline de har!

Primar 
Cheșa Ilie

Fie ca Sfânta Sărbătoare
a Nașterii Mântuitorului 

să aducă
în casele dumneavoastră

multă bucurie, speranță și fericire! 
Fie ca lumina sărbătorilor

să vă acopere sufl etele de bucurie 
și să vă călăuzească pașii 
spre un an nou mai bun!

Sărbători Fericite 
alături de cei dragi!

La Mulți Ani!
Primar, Viceprimar, Consiliul Local

Încep noi lucrări de asfaltare la Secusigiu

Proiectul primarului 
Cheșa Ilie de asfaltare a 
15 km de străzi în comu-
nă continuă!
Lunile trecute s-au re-

alizat lucrări de asfalta-
re în Munar, Satu Mare și 
Sânpetru German, acum 
utilajele grele au revenit 
pe străzile din Secusigiu 

pentru pregătirea pentru 
asfaltare a noi porțiuni de 
străzi.
Acest proiect de asfl atare 

afl at în derulare a fost con-
ceput pe loturi distincte.
În primul lot au fost cu-

prinse pentru asfaltare 7,3 
km de străzi în Secusi-
giu, iar pe lotul II au fost 
cuprinși pentru asfaltare 
7,7 km de străzi în celela-
te localități ale comunei.
Anul trecut s-au asfal-

tat 3,5 km de străzi la Se-
cusigiu, iar luna aceas-
ta vedem cum pregătirile 
pentru noi asfaltări în Se-
cusigiu au reînceput.
Felicitări primarului 

Cheșa Ilie pentru acest 
proiect, prin care se conti-
nuă practic modernizarea 
comunei, o modernizare 
ce s-a realizat anul aces-
ta lună de lună, căci am 
avut în comună o mulțime 
de investiții publice, 
de la cele în rețeaua de 
apă, trotuare, construcție 
grădiniță, pietruire străzi, 
locuri de joacă reabilita-
te, renovare Primărie, de-
mararea unor investiții 
mari la instituțiile școli și 
grădinițe  etc.

La Secusigiu 
se pregătesc noi străzi 

pentru asfaltare!

Serbările de final de an, 
spectacole dedicate Crăciunului

La instituțiile școlare din comună am 
avut parte de  activități bine organizate, 
la care prichindeii au prezentat specta-
cole ce au avut ca tematică Crăciunul, ca 

sărbătoare a noastră, a tuturor. Iar ca totul 
să � e perfect, clasele au fost pregătite în 
spiritul Crăciunului, � ind împodobite cu 
globuri colorate și beteală. >>> pag. 4
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Alții susțin că bradul de Cră-
ciun și-ar avea originea într-
o piesă medievală de teatru 
care evocă Paradisul. În Evul 
Mediu, majoritatea oameni-
lor nu știau să citească, și 
micile scenete de teatru erau 
mijlocul de propovăduire a 
învățăturilor Bibliei. 

Legenda românească
 a bradului de Crăciun

Cea mai frumoasă dintre le-
gende este legendă populară 
românească care povestește 
că “demult, tare demult, 
când picioarele s� nte ale 
Domnului Iisus mai pășeau 

pe acest pământ, s-a iscat 
din senin o furtună, cum nu 
se mai pomenise. 
Grindina era cât oul de po-
rumbel, vântul smulgea pie-
trele din loc, iar cerul se în-
tunecase ca la venirea nopții, 
măcar că era miez de zi.
Iisus Hristos și Sfântul Pe-
tru tocmai se a� au atunci pe 
drum, la marginea unei pă-
duri și au cerut adăpost co-
pacilor, care însă se ascun-
deau, care mai de care mai 
zgribuliți și mai înfricoșați. 
Mândrii stejari și fagi nu au 
vrut să-i primească la adă-

postul lor, pentru că abia își 
puteau păzi frunzișul bogat 
de urgia cerurilor - unde 
să-i mai adăpostească și pe 
cei doi călători? Merii și pe-
rii au spus că trebuie să-și 
apere fructele, sălciile și plo-
pii s-au făcut că nu-i bagă în 
seama și au tăcut. 
Dintre toți, doar bradul s-a 
învoit să le ofere adăpost. 
El a spus: Fructe mândre 
pe care să le apăr nu am, 
frunzișul meu e făcut din 
ace ascuțite care nu se tem 
de grindină, oamenii mă 
ocolesc și mă socotesc nefo-

lositor, dar dacă vreți să-mi 
cinstiți acoperământul cu 
prezența voastră, eu vă voi 
primi cum voi ști mai bine 
și am să învelesc trupuri-
le voastre cu ramurile mele 
dese.
Zis și făcut. Domnul Iisus și 
Petru au fost păziți cum nu 
se poate mai bine de bradul 
cel vrednic. Apoi, furtuna 
s-a oprit, iar soarele a răsărit 
din nou, mândru pe cer.
Atunci, ieșind din adăpostul 
cetinei, Iisus cuvântă astfel 
către brad: Dintre toți copa-
cii, tu, bradule, ai fost cel mai 
vrednic, iar eu, prin voia Ta-
tălui Meu, te voi răsplăti. Fie 
ca de azi înainte, iarna, tu să 
nu-ți mai lepezi frunzișul ca 
ceilalți copaci, ci să-l păs-
trezi veșnic. Apoi, � e ca ace-
le tale înțepătoare să capete 
o mireasma care să-i bucure 
pe oameni, să le dea putere 
și să le vindece bolile, astfel 
încât ei să te prețuiască cum 
se cuvine. Cât despre lipsa 
ta de rod, � e ca în miez de 

iarnă, când toate fructele pă-
mântului se vor �  terminat, 
oamenii să te împodobească 
și să pună pe ramurile tale 
toate bunătățile, iar atunci 
când se vor strânge în jurul 
tău, ei să se gândească la 
Mine, pentru că tu ești co-
pacul cel mai drag Mie.
Numai ce zise acestea și Ii-
sus dispăru, împreună cu 
Petre, într-o geană de lumi-
na. A rămas în pădure însă 
bradul cel falnic, cu darurile 
sale nemuritoare, precum 
și această poveste murmu-
rată de frunzișul copacilor, 
în� orați de minunea dum-
nezeiască”.

Apropierea sărbătorilor de iarnă a adus nerăbdare printre copiii de la grădinițe în așteptarea darurilor 
mult dorite.  Conform tradiției, acum, înaintea Crăciunului, am fost și noi să stăm de vorbă cu aceștia, 
de această dată la Munar.

Copiii din Munar în așteptarea lui Moș Crăciun!
      

Copiii din Munar în așteptarea lui Moș Crăciun!

Toți copiii ne-au mărturisit că au fost cuminți 
pe tot parcursul anului și așteaptă  cu nerăbdare 
să vadă bradul împodobit, dar și cadouri-
le pe care Moș Crăciun le va aduce. Noi vă 
prezentăm copiii de la grădinițele  din comună, 
atât pentru amintirile viitoare, dar și pentru că 
sărbătorile de iarnă reprezintă un moment apar-
te în frumoșii ani ai copilăriei. Menționăm că 
vă aducem în prim plan doar copiii care au fost 
prezenți în momentul la care am realizat foto-
grafi ile, noi urăm însă tuturor colectivelor de 
copii sărbători fericite și să se bucure din plin 
de cadourile pe care le vor primi de Crăciun.

„Un copil poate ori-
când să înveţe un adult 
trei lucruri: cum să � e 
mulţumit fără motiv, 
cum să nu stea locului 
niciodată și cum să cea-
ră cu insistenţă ceea ce 
își dorește” -Paulo Co-
elho.

Copilăria este cu sigu-
ranţă cea mai preţioasă 
perioadă a vieţii. Când 
ești copil abia aștepţi 
să crești, să faci ce vrei 
tu, fără să � i îngrădit de 
părinţi.

Fiecare om are un ide-
al, un drum pe care și-l 
croiește sau pe care îl 
îndrumă cineva. Totul 
pornește din primii ani 
de viaţă. Copilul dorește 
să întruchipeze omul din 
el. Personalitatea � ecăru-
ia este oglindită prin ceea 

ce dorește, face, obţine. 
Acceptarea diversităţii 
presupune acceptarea ro-
lului social îndeplinit la 
un moment dat.

 Așadar, ne bucurăm 
când vedem aceste im-
gini cu micii elevi, ima-
gini care întruchipează 
frumoșii ani ai copilă-
riei.

Bradul împodobit , simbol al Crăciunului
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Pentru prevenirea unor evenimen-
te nedorite în perioada sărbătorilor 
de iarnă vă informăm asupra câtorva 
aspecte legislative care reglementează 
și sancţionează regimul de deţinere, 
comercializare și folosire a articolelor 
pirotehnice, după cum urmează :

Pentru a putea deţine, comercializa, 
transporta și folosi articole pirotehnice, 
persoanele juridice au obligaţia de a ob-
ţine autorizaţia din partea inspectoratu-
lui teritorial de muncă și de la inspecto-
ratul judeţean de poliţie pe raza cărora 
își desfășoară activitatea, după caz.

Persoane juridice autorizate :
a. nu pot comercializa, către alte per-

soane juridice autorizate decât artico-
le pirotehnice din clasele/categoriile 
pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către popu-
laţie articole pirotehnice din clasele/
categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele piro-
tehnice din clasa/categoria 1/F1 pot �  
comercializate către populaţie tot tim-
pul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole 
pirotehnice de divertisment din cate-
goriile 3/F3 și 4/F4 este permisă nu-
mai în condiţiile în care există acordul 
primăriei, al inspectoratului pentru 
situaţii de urgenţă judeţean sau, după 
caz, al municipiului București și avizul 
inspectoratului judeţean de poliţie, re-
spectiv al Direcţiei Generale de Poliţie 
a Municipiului București, pe a cărui 
rază se execută jocurile respective.

Persoanele � zice autorizate
a. nu pot confecţiona, deţine, comer-

cializa, importa, folosi sau executa orice 
altă operaţiune cu articole pirotehnice 
din clasele/categoriile 2-4, P.2 și T.2 .

b. pot deţine si folosi articole piro-
tehnice din clasa/categoria 1/F1 tot 
timpul anului, dar nu le pot confecţio-

na, importa sau comercializa.
Folosirea articolelor pirotehnice

 SE INTERZICE
 în următoarele situaţii:

a) între orele 24,00 și 6,00, cu excep-
ţia perioadelor autorizate, precum și a 
evenimentelor de interes local, naţio-
nal sau internaţional, în baza aprobă-
rii autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de 
construcţiile de locuinţe cu până la 4 
niveluri și la mai puţin de 100 m faţă 
de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de 
instalaţiile electrice de înaltă tensiu-
ne, de locurile de depozitare și livrare 
a combustibililor lichizi sau solizi, de 
instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea 
prevăzută de reglementările în vigoa-
re pentru obiectivele chimice și pe-
trochimice ori pentru alte obiective 
care prezintă pericol de incendiu sau 
explozie;

e) în locurile în care există riscul pro-
ducerii de alunecări de teren, avalanșe 
sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circu-
laţiei rutiere, pe aleile pietonale și în spa-
ţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m 
de păduri.

A. Infracţiuni
Art. 37 din Legea 126/1995 republi-

cată și cu modi� cările ulterioare
Constituie infracţiune și se pedep-

sește cu închisoare de la 3 luni la un 
an sau cu amendă:

a) orice operaţiuni cu articole piro-
tehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor piro-
tehnice din categoriile 1 și PI către 
persoane care nu au împlinit vârsta de 
18 ani;

c) comercializarea către publicul larg 
a articolelor pirotehnice destinate a �  
utilizate de către pirotehnicieni.

Primăria Secusigiu

Anotimpul rece aduce cu sine, pe 
lângă schimbări climatice, o serie de 
situaţii care presupun și necesitatea 
asigurării unor măsuri de reducere și 
înlăturare a riscurilor de incendiu.

  Aceste simple măsuri trebuie 
întreprinse după cum urmează:

•Verifi caţi sobele, centralele termi-
ce și coșurile de evacuare a fumului 
și gazelor � erbinţi, pentru a preveni 
eventualele incidente cauzate de de-
fecţiuni tehnice și evitarea inhalării 
de fum și gaze toxice;

•Utilizaţi mijloacele de încălzire 
fără defecţiuni sau improvizaţii pen-
tru încălzirea locuinţelor;

•Nu suprasolicitaţi sobele, mijloa-
cele de încălzire și instalaţia electrică 
din locuinţa dumneavoastră sau de la 
locul de muncă;

•Economisiţi combustibilul pentru 
încălzit, dacă este necesar, menţi-

nănd temperatura mai redusă decît 
în mod normal; închideţi temporar 
alimentarea cu căldură în anumite 
camere din locuinţa dumneavoastră;

•Amplasaţi mijloacele de încălzire 
departe de materialele combustibile;

•Fiţi atenţi la ţurţurii formaţi deasu-
pra trotuarelor pietonale;

•Protejaţi de ger persoanele în vîr-
stă, copii, femeile gravide și pe cei cu 
probleme de sănătate din anturajul 
dumneavoastră;

•Atenţionaţi autorităţile locale cu 
privire la persoanele fără adăpost pe 
care le întîlniţi sau despre care aveţi 
cunoștinţă:

•Echipaţi-vă corespunzător autove-
hiculul pentru circulaţia în condiţii 
de iarnă (anvelope speci� ce sezonu-
lui rece, lanţuri antiderapante, lopa-
tă, săculeţ cu nisip);

•În cazul producerii unei situaţii de 
urgenţă apelaţi la  serviciul de urgen-
ţă 112

S.V.S.U. Secusigiu

În atenția 
cetățenilor!

Spre Informare

Atragem atenția că la nivelul co-
munei, gradul de colectare a impo-
zitelor și taxelor locale este destul 
de mic. Acest fapt denotă că o parte 
dintre cetățeni nu și-au achitat ta-
xele și impozitele locale. Acestor 
restanțieri le aducem la cunoștință 
faptul că trebuie să-și achite taxele 
și impozitele, legislația în vigoare 
� ind imperativă în acest sens. Cur-
tea de conturi, la toate controalele 
pe care le efectuează, somează pri-
măriile să pună în aplicare proce-
durile de executare silită pentru 
recuperarea restanțelor la taxele și 
impozitele locale. 

Vă mai aducem la cunoștință încă 
un aspect, respectiv faptul că su-
mele pe care comuna le primește 
sub formă de sume defalcate sunt 
direct proporționale cu gradul de 
colectare a taxelor și impozitelor 
locale. Ce înseamnă acest lucru? 

Cu cât gradul de colectare a taxelor 
și impozitelor locale este mai mare, 
cu atât comuna primește bani mai 
mulți de la Ministerul Finanțelor, 
bani care pot �  folosiți la investiții 
în comună. Dacă cetățenii nu achi-
tă la timp taxele și impozitele loca-
le, atunci și sumele de bani primite 
de comună sunt mai mici, adică 
există mai puțini bani pentru a se 
face lucrări de modernizare a co-
munei.

V-am prezentat toate acestea pen-
tru a înțelege faptul că toți cei care 
aveți restanțe la plata taxelor și im-
pozitelor locale, trebuie să veniți 
și să achitați sumele datorate.  Nu 
este normal ca unii cetățeni să-și 
plătească la zi taxele și impozitele, 
iar alții nu!

De aceea, recomandăm celor care 
au debite să vină și să-și plătească 
obligațiile � scale, pentru a nu �  
nevoiți să trecem la executarea si-
lită a restanțierilor, procedură pe 
care suntem obligați să o punem în 
practică.

Primăria
 Comunei Secusigiu

Biroul 
taxe și impozite 
atrage atenția

MICLEA VICTORIA
IOVANESCU STEFAN
CHESA GHEORGHE

ZETTELMAYER MARIA - MAGDALENA
CHESA VARVARA

BETU ILEANA

COMEMORĂRI 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

O, brad frumos, 
o brad frumos,

Cu cetina tot verde.
Tu esti copacul credincios,
Ce frunza nu si-o pierde,

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu cetina tot verde.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.

Cand o revad sunt bucuros
Si vesel ea ma face.

O, brad frumos, o brad frumos,
Verdeata ta imi place.

O brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschimbata.

Ma mangai si ma faci voios
Si ma-ntaresti indata.

O, brad frumos, o brad frumos,
Cu frunza neschïmbata.

O, brad frumos!

A venit vremea colindelor

În aceste zile, 
când ne pregătim să 

întâmpinăm cu aleasă bucurie 
Crăciunul și Anul Nou, 

vă transmit 
multă sănătate,

 fericire şi prosperitate,.
La Mulţi  Ani!

Viceprimar 
Delamarian Flavius

Viceprimar
Delamarian Flavius



GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

                                 GAZETA COMUNEI SECUSIGIU pag. 4

Sculați-vă gazde mari
În sara de Crăciun

Sculați voi români plugari
În sara de Crăciun

Că vă vin colindători
În sara de Crăciun

Noaptea pă la cântători
În sara de Crăciun.

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

Drumu-i greu și-am obosit
În sara de Crăciun

De departe am zânit
În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

Și colinda nu-i mai multă
În sara de Crăciun

Să trăiască cine-o ascultă
În sara de Crăciun

Colindăm, colindăm iarna
Pe la uși, pe la ferești

Colindăm, colindăm iarna
Cu colinde românești

A sosit vremea colindelor
Colindăm, colindăm 

iarna.....

Incepand cu noaptea de 
23 spre 24 Decembrie, de la 
miezul noptii si pana la re-
varsatul zorilor ulitele sate-
lor rasunau de glasul micilor 
colindatori. In orase intal-
nim colindatori odata cu la-
sarea serii si pana in miez de 
noapte. 

Cu traista dupa gat, cu ba-
tul in mana si caciula pe 
urechi, colindatorii merg 
din casa-n casa si striga la 
ferestrele luminate.

Sarbatorile crestine ale 

Nasterii Domnului, Anului 
Nou si Bobotezei au in viata 
credinciosilor o semni� catie 
aparte. Ele trezesc rezonante 
afective de inalta sensibilita-
te si de puternica intensitate, 
creand o atmosfera de bucu-
rie si un farmec cu totul spe-
ci� ce in trairea religioasa. 

La aceasta contribuie in cea 
mai mare masura traditia ve-
che si scumpa a colindelor, 
care infatiseaza evenimentul 
de extraordinara importanta 
al venirii in lume a Fiului lui 

Dumnezeu intrupat, intr-un 
nimb de deosebita frumuse-
te si duiosie.

Ca parte integranta a fol-
clorului religios, colindele 
prezinta o valoare nepretuita 
prin originea si mai ales prin 
vechimea lor.  Ele reprezinta 
cantecul nostru stramosesc 
si una din cele mai vechi 
forme de manifestare a fol-
clorului religios romanesc. 
Oricare ar �  parerea speci-
alistilor in aceasta privinta, 
un lucru este sigur si anume 
ca ele sunt foarte vechi, for-
mandu-se odata cu popo-
rul roman si cu raspandirea 
crestinismului pe meleagu-
rile noastre.

 Prezenta in colindele si 

plugusoarele noastre a nu-
melui lui “Badica Traian” ne 
aminteste de timpul forma-
rii poporului roman si de 
stramosii neamului nostru. 

Dupa parerea unora, cele 

mai vechi colinde ar �  ace-
lea care au refrenul “Le-
rui Doamne” sau “Alilerui 
Doamne”, care ar �  forma 
arhaica, pe cat se pare, a cu-
vantului bisericesc “Aliluia”.

Colindele în viața și spiritualitatea 
credincioșilor români

A sosit vremea colindelor

La Betleem colo jos 
Cerul arde luminos 

Preacurata 
Naşte astăzi pe Hristos 

Naşte-n ieslea boilor 
Pe-mpăratul tuturor 

Preacurata 
Stă şi plânge-ncetișor 

N-are scutec de-nfășat 
Nici hăinuţe de-mbrăcat 

Preacurata 
Pentru pruncul de-mpărat 

Nu mai plânge maica mea 
Scutecele noi ţi-om da 

Preacurata 
Pentru prunc a-l înfăşa

Să colindăm Împreună

Drumul Sânpetru Ferman-Gelu 
dublează legătura

 comunei cu județul Timiș

Comuna Secusigiu a devenit 
un pol rutier ca urmare a 
începerii lucrărilor la drumul 
județean care face legătura 
între Sânpetru German și ju-
dețul Timiș, spre comuna Gelu. 
Acest tronson de drum, a� at în 
prelungirea drumului Pecica-
Sânpetru German, oferă o 
nouă deschidere a comunei 
Secusigiu spre județul Timiș, 
prin comuna Gelu, scurtând 
semni� cativ distanța față de 
Timișoara. 

„Prin acest drum întărim 
legătura cu județul vecin, 
oferim posibilitatea de a «lega» 
și mai strâns Aradul de Timiș, 
mai ales în ceea ce privește 
colaborarea economică, dar 
și decongestionarea tra� cului 
de pe celelalte drumuri. În 

prezent, deplasarea forței 
de muncă este esențială, mii 
de arădeni lucrează departe 
de casă, făcând naveta. Prin 
modernizarea drumurilor, 
inclusiv a legăturii cu Timișul, 
înspre Gelu, urmărim dez-
voltarea zonei și atragerea 
unor investitori”, a a� rmat 
Iustin Cionca, președintele 
Consiliului Județean Arad.

Drumul Sânpetru German-
limită județ Timiș are o 
lungime de 7,4 km, este 
� nanțat din fonduri europene 
și face parte din strategia de 
modernizare și reabilitare 
a peste 300 de kilometri de 
drumuri județene.

Serbările de final de an, 
spectacole dedicate Crăciunului

Fiecare gru-
pă a prezentat un spectacol 
aparte. 

Am putut vedea, o mare 
diversitate de scenete, � eca-
re  organizându-și propria 
prezentare în cadrul serbări-
lor, după cum a dorit și după 
inspirația artistică a � ecăruia.
Scenete, colinde, poezii 

și dansuri, toate au fost in-
terpretate de copiii veniți 
costumați adecvat Crăciu-
nului. 
Clasele s-au umplut de cu-

lorile hăinuțelor celor mici, 
care, putem spune că au 
adus mai repede Crăciunul 
în comuna noastră. 

Felicităm elevii și pe 
doamnele educatoare pen-

tru programele gândite, 
merită acest lucru, căci s-au 
pregătit intens pentru ser-
bări, iar programele anume 
gândite cu acest prilej  au 

fost  reprezentative pentru 
această perioadă de � nal de 
an, când ne a� ăm în preaj-
ma sărbătorii Nașterii Mîn-
tuitorului.

>>> pag. 4
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Î n  v i z i t ă  l a  B r u x e l l e s

Iată că au trecut 30 
de ani de la căderea 
Zidului Berlinului și 
implicit al blocului co-
munist.

În curând se vor îm-
plini 30 de ani de la 
căderea comunismului 
și la noi în România.

Am văzut la Bruxelles 
o bucată din acel zid 
și mi-a venit în min-
te o întrebare: Ce s-a 
schimbat atunci? Ce 
am câștigat în acești 
30 de ani?

Si vă atașez una din 
imaginile mele prefe-
rate. Din care reiese 
cel mai important 

lucru ce l-am câștigat: 
LIBERTATEA.

Ce s-a schimbat? 
Multe. Totul! Sunt opi-
nii diferite, că în bine, 
că în rău?

Dar este cert un lucru: 
suntem liberi și facem 
parte dintr-o familie 
europeană pentru care 
respectarea drepturi-
lor și a libertăților este 

un element fundamen-
tal.

Acum 30 de ani, ni-
meni nu îndrăznea 
să viseze că vom pu-
tea doar cu o carte de 
identitate să mergem 
să vizităm orice loc din 
Europa.

Faptul că este scris în 
limba română Parla-
mentul European îmi 
crează un sentiment că 
suntem acolo unde ne 
este locul, în familia 
noastră europeană.

Acum în Parlamen-
tul European se discu-
tă cum se va împărți 
� nanțarea în următo-
rul exercițiu. Probabil 
vor scădea sumele alo-
cate pentru proiecte ce 
țin de infrastructura 
rurală. Dar se dezbate. 

Avem si noi un cuvânt 
de spus prin cei 32 de 
europarlamentari ce îi 
avem din cei 751 câți 
sunt. România este pe 
locul 7 ca număr de 
europarlamentari.

Pentru țara noastră 
Uniunea Europeană 
înseamnă mult: de la 
libera circulație, la po-
sibilitatea de a munci și 
a avea drepturi egale în 
statele membre, până 
la siguranța spațiului 
comunitar sub forma 
aplicării unor norme 
economice și de drept 
comune, ceea ce repre-
zintă fundamentul lu-
mii civilizate europene.

Să � m mândri că 
suntem români, dar și 
europeni!

Primar  Cheșa Ilie

Săptămâna trecută pri-
marul Cheșa Ilie a făcut 
parte dintr-o delegație 
județeană care a fost in-
vitată la Bruxelles pen-
tru a vedea și cunoaște 
structura Parlamentului 
European, ca for decizi-
onal al Uniunii Europe-
ne.

A fost o vizită de lucru 

cu multiple semni� cații, 
din delegația o� cială a 
Județului Arad făcând 
parte mai mulți edili, care 
alături de europarlamen-
tarul Aradului, domnul 
Gheorghe Falcă, au avut 
o serie de întâlniri și de 
prezentări, scopul � ind 
acela de acomodare cu 
mecanismele europene, 

pentru găsirea celor mai 
bune soluții în vederea 
întocmirii de proiecte și 
atragerii de fonduri eu-
ropene pentru investiții 
publice utile comunității.

A fost o vizită o� cială, 
prin care s-a punctat din 
nou apartenența Româ-
nie la marea Familie Eu-
ropeană, ca structură de 
dezvoltare, stabilitate și 
respectare a drepturilor 
cetățenilor sub umbrela 
statului de drept și a va-
lorilor europene.

Dacă este să vorbim de un bilanț al 
anului 2019 aș începe prin a sublinia 
că în toată această perioadă, colabo-
rarea cu colectivul Primăriei și Con-
siliul Local a fost și este una foarte 
bună. 

În special doresc să scot în evidență 
colaborarea mea cu primarul Cheșa 
Ilie, împreună cu care am conlucrat 
pentru binele comunei Secusigiu și al 
comunității noastre locale. 

Aceiași colaborare bună am avut-
o și cu cetățenii comunei pe care îi 
susțin în toate problemele cu care 
aceștia se confruntă și cărora le 
transmit pe această cale că ușa mea 
este mereu deschisă pentru ei. 

Ceea ce s-a realizat în anul care se 

încheie în câteva zile este o continu-
are a programului de modernizare al 
comunei, program prin care în � eca-
re an s-au pus în practică noi și noi 
proiecte bene� ce pentru localitățile 
a� ate în arealul nostru administrativ: 
Secusigiu, Munar, Sânpetru German 
și Satu Mare.

Fiind la ora bilanțului acestui an 
2019, putem vorbi de lucrări la 
rețeaua de apă, noi trotuare amenaja-
te, investiții în școli și instituțiile pu-
blice, străzi asfaltate etc. Pot spune că 
sunt mulțumit pentru că am reușit, 
nu doar ca viceprimar, ci în primul 
rând ca cetățean al comunei,  să mă 
implic activ la realizarea investițiilor 
derulate în acest an.

Pentru viitor ne propunem la fel de 
multe proiecte și sper să reușim să 
continuăm pe acest drum al progre-
sului pentru comuna noastră.

 Vă mai informez că au fost asigurate 
condițiile pentru încălzirea școlilor și 
a celorlalte instituții ale comunei. 

De asemenea, s-au identi� cat utila-
jele necesare pentru asigurarea des-
zăpezirii în cazul în care va �  necesar. 

Viceprimar Delamarian Flavius

Am avut un an 2019 pozitiv
 pentru comuna Secusigiu

Viceprimar
Delamarian Flavius

Casă de piatră și 
o viață fericită

Lakatos Gabriel 
și Gândilă Gyöngyi

Căsătoria este o binecuvântare 
pe care o dă Dumnezeu când 
două su� ete se unesc cu jurământ 
înaintea martorilor văzuți și 
nevăzuți, dăruindu-și dragoste 
lipsită de alt interes, in afară de a-l 
face fericit pe celălalt. 

Fie că mariajul vostru să � e 
presărat numai cu fericire, multe 
împliniri su� etești și, de ce nu, și 
materiale. Fie ca dragostea vostră 
să rămînă eternă. 

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Primăria Secusigiu - 
0257/411403

Politia nationala – 
0760241214

SVSU Pompieri - 
0760/241211

Primar - 
0257/411304

Viceprimar - 0257/411402
Secretar General - 

0257/411304
Dispecerat Enel - 

0257/921
Dispecerat RCS/RDS - 

0357/400401
Romtelecom 1921

Telefoane utile

Atenție la curățarea 
hornurilor

Suntem în sezonul rece și fi ecare cetățean
 trebuie să aibă în vedere curățarea hornu-

rilor, care este o obligație și responsabilitate 
individuală.

Să prevenim este mai simplu și ușor decât 
să intervenim în situații nedorite!

Primăria
 Comunei Secusigiu
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Niciodată omenirea n-a avut o zi de 
bucurie atât de mare ca cea adusă de 
ziua când se împlinește ceea ce Ar-
hanghelul Gavril a vestit Mariei din 
Nazaretul Galileii că va naște � u! În 
această zi se bucură toți � i strămoșilor 
noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a 
răsărit soarele dreptății pentru lumea 
păcătoasă; este ziua când s-a ivit ziua 
mântuirii noastre; când s-a proclamat 
mântuirea lumii acesteia pierdute; 
când s-a născut Mântuitorul lumii: Ii-
sus Hristos. 

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Prea 
Curata Fecioară Maria au trebuit 
să călătorească la Betleem deoarece 
împăratul August a dat poruncă să 
se facă recensământul populației, să 
se înscrie � ecare acolo de unde își 
are originea. Sfântul Iosif și Prea Cu-
rata Fecioară Maria au fost de origine 
din Betleemul Iudeii, de aceea ei au 
trebuit să călătorească acolo pentru 
recensământ. Iosif a pornit deci cu 
Maria din Nazaret spre Betleem. Peste 
dealuri înalte și drumuri pietroase, 
după o călătorie lungă au sosit la 
Betleem, dar aici n-au găsit găzduire, 
căci toate locurile erau ocupate de 
lumea venită din diferite părți pentru 
recensământ. Au trebuit să se retragă 
peste noapte, la capătul orașului, într-
un grajd. În acel grajd și în acea no-
apte a născut Fecioara Maria pe Unul 
Născut Fiu al său. Acolo a fost culcat 
în iesle Pruncul Iisus, despre care pro-
fetul Isaia a profețit: “prunc s-a născut 
nouă și se cheamă numele lui Înger de 
mare sfat… Dumnezeu Tare” (Is 9,6). 
Au venit păstorii și magii de la răsărit 
și împreună s-au închinat pruncului 
dumnezeiesc. Pruncul acesta născut 
astăzi în lume este deci Fiul lui Dum-
nezeu, care are să ne mântuiască pe noi 
din blestemul păcatului strămoșesc.

Iubiți credincioși, Cei care nu cred 
că pruncul născut astăzi este Fiul 
lui Dumnezeu, să întrebe pe înge-
rii care acum, cu cântări de mărire a 
lăudat pe Dumnezeu zicând: “Mărire 
întru cele de sus lui Dumnezeu și pe 
pământ pace între oameni bunăvoire” 
(Lc 2,14), și ei vor răspunde, că acest 
Prunc este Fiul, Unul născut a lui 
Dumnezeu. Să întrebe pe păstorii pe 
care îngerii i-au chemat la iesle: ce ați 
văzut și cine este Pruncul acesta culcat 
în iesle? Și ei vor răspunde: “Am văzut 
pe noul născutul/Prunc Iisus din cer 
venitul/ Fiu Dumnezeiesc”, acesta este 
Mântuitorul lumii cel de mult așteptat. 
Să-i întrebe pe cei trei crai care au 
venit din răsăritul îndepărtat să se 

închine acestui Prunc nou născut, al 
cui Fiu este? Și ei vor răspunde: Este 
Fiul lui Dumnezeu, care a făcut ce-
rul și pământul și toate câte sunt în 
lume și noi am văzut steaua lui. Să-l 
întrebe pe Sfântul Iosif al cui este 
Pruncul acesta? Și el va răspunde, că 
al Tatălui ceresc. “Îngerul Domnu-
lui i s-a arătat în vis lui Iosif și îi zise: 
Iosife, � ul lui David, nu-ți � e teamă 
să o iei la tine pe Maria, soția ta, căci 
ceea ce a fost zămislit în ea vine de la 
Spiritul Sfântul” (Mt1,20). Să întrebe 
pe însăși Maica Fecioara, cine este 
Pruncul acesta frumos și drăgălaș? și 
ea va răspunde: Acesta este � ul meu 
“care pentru noi oamenii și pentru a 
noastră mântuire s-a coborât din cer 
și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și 
din Maria Fecioară și s-a făcut om” 
(Cf. Simbolul Credinței). Să-i întrebe 
pe Apostoli, care trei ani au petrecut 
cu Hristos: Cine este Iisus Hristos? 
și ei împreună cu Sfântul Petru vor 
răspunde: “Tu ești Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu celui viu” (Mt, 16,16).

Ce spune Dumnezeu Tatăl , cine 
este Iisus Hristos? La Botezul Dom-
nului s-a auzit glas din cer, glasul 
Tatălui care spune: “Acesta este Fiul 
meu cel iubit, întru care bine am voit” 
(Mt 3,17).Ce spune Iisus Hristos de-
spre sine? Când Hristos a fost judecat 
la moarte a fost întrebat: “Ești tu Hris-
tos, Fiul celui binecuvântat? Iar Iisus a 
zis: Eu sunt și veți vedea pe Fiul Omu-
lui șezând de-a dreapta celui Atotput-
ernic și venind pe norii cerului” (Mt 
14,61-62). Cerul și pământul, evang-
helia și istoria, unanim mărturisesc, 
căci Cristos este Fiul lui Dumnezeu, 
Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, Unul născut, iar nu creat.

Iubiți credincioși, Cu umilință și 
smerenie să ne rugăm lui Iisus Hris-
tos să ne dea credință și tărie să putem 
mărturisii adevărul că Iisus Hristos 
este Fiul lui Dumnezeu, este Mântu-
itorul lumii. Toți cei care am devenit 
creștini prin Sacramentul Sfântului 
Botez, avem datoria de a vesti “vestea 
cea bună”, Evanghelia lui Hristos, care 
a venit în lume să mântuiască neamul 
omenesc, “Căci atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, încât pe Unicul 
Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în El, 
să nu piară, ci să aibă viața de veci” 
(In 3,16). Să nu uităm, așadar că avem 
datoria de a vesti Evanghelia carității 
prin faptele noastre de iubire față de 
aproapele, față de cei care se găsesc în 
suferință, care se identi� că cu Hristos. 
Împreună cu îngerii, păstorii, magii, 
Preacurata Fecioară Maria, Sfântul 
Iosif, cu întreaga Biserică să adorăm 
și noi pe Pruncul Iisus din ieslea din 
Betleem, prezent în Taina S� ntei Eu-
haristii.  

Vă dorim tuturor Crăciun Fericit, 
cu sănătate și bucurii, iar Anul 

Nou să vă aducă belșug de Haruri 
de la Pruncul Iisus. 

Sărbători fericite, An Nou fericit!

Suntem în pragul Marii Sărbători 
a Nașterii MântuitoruluiTăiatul și prepara-

tul porcului
În Secusigiu porcii se 

taie „de la Sân Nicoa-
ră până la Crăciun”. În 
ziua hotărâtă se adu-
nă mai multe neamuri. 
Porcul este jungheat 
de cineva din fami-
lie, dimineaţa. „Gine-
rele meu îl junghe...
Noi am adunat sân-
ge până trăia tata da’ 
acum nu-l mai strân-
gem..și atunci îl pâr-
lim cu paie și după aia 
il mai luăm și cu bute-
lia. îl spălăm...nainte 
îl crăpăm pă spate da 
acuma s-o luat lumea 
și pă burtă îl crapă... Îl 
spargem, luăm mațele, 
le spălăm... dar acuma 
dă când iestă la maga-
zin numai prea le spă-
lăm numa ale subţiri 
din care făcem tobă. 
Șfarclă zicem noi.

 Mai dămult le spălam 
cu apă caldă, nu caldă 
tare, că să rup, și după 
aia le făcem cu bicarbo-
nat și după aia până le-
am umplut le-am pus 
în apă cu șeapă(ceapă)
și cu sare și când le-am 
umplut le-am spălat de 
ceapa aia...Din porc fa-
cem șoancă, facem cli-
să, facem călbășete, fa-
cem cârnaţ, carne.” În 
călbășete punem plă-
mân, � cat, rinichi, șo-
rice, măcinăm, punem 
usturoi, piparcă, piper, 
le umplem, le ferbem 
după aia le lăsam să să 
răcească și mâne zî îl 
punem la fum vo două 
zîle. Și cârnaţu îl afu-
măm, ăla vo trii zâle, 
afumăm tăt și șfarcla și 
șoanca...

Jumările le frijem, le 
dăm așa prima dată un 
foc mai tare să le ieie. 
că atuncea să roșește și 
scoate untura dân iele, 
le stoarcem. Nainte să 
face săpun dân iele da 
acuma dă când spă-
lăm cu mașina nu mai. 
Apoi le macin și în � -
ecare pungă pun ju-
mătate dă kilă, 300 dă 
grame și iarna fac po-
găcele cu ele.’

Pentru șuncă și clisă 
se face saramură. Acum 
carnea nu se mai pune. 

„Le țânem șasă săptă-
mâni. Sarea o punem 
pă ochi, avem așa un li-
ghean mare, punem sare 
și atunci punem pă iele, 
le chichește așe în cadă, 
punem pă cadă în nai-
lon, că dacă nu punem 
să mai scurje saramura 
aia, și le ţânem 6 săptă-
mâni, atunci le scoatem, 
le spălăm, le lăsăm să se 
zvânte ta vânt și atunci 
le punem la fum câte 4 
zâle, 5, 3, depinde cât îi/
urnit dă tare și atunci le 
scoatem și le punem în 
cămară, le mai facem cu 
piparcă iute, să nu apu-
ce musca la iele și vara 
le mâncăm”. (Inf. teren 
Viorica Ardelean - Ica 
Gavra - n. 1948)

La tăiatul porcului 
preparatele gătite erau 
din porcul proaspăt 
tăiat „dimineaţa fri-
gem � cat. Dacă era frig 
tare făceam răchie cal-
dă, crampă, ardem za-
hărul, punem rachia 
acolo o facem roșie și 
atunci mâncăm � cat cu 
mujdei cu murături, și 
atunci la amiaz facem 
curechi cu clisă și pa-
pricaș cu carne, cu dă 
tăt felul mai mult car-
ne cu oase nu cu peci-
nă și ăla-l făceam uns, 
cu ceapă multă, multă, 
ca să � e, că dacă nu pu-
nem ceapă zâce că pa-
pricașul nost nu-i bun 
și atunci sara făcem 
sarme și făcem friptu-
ră, da, dă trii ori pă zi 
făceam mâncare... fă-
ceam friptură și tur-
ce, grofne și bere, vin, 
răchie, etc.” (Inf. teren 
Viorica Ardelean - Ica 
Gavra - n. 1948)

Ziua de Crăciun
În trecut, în ziua de 

Crăciun, dimineaţa, 
copiii duceau de po-
mană, pe la toate nea-
murile și pe la vecini, 
colaci, cârnaţi, nuci și 
lumânări. În această zi 
nu se mătura deloc în 
casă. Seara în comună 
se făceau baluri.

A doua zi, după masa, 
datina este și azi ca � -
nii să se ducă la nănaș 
cu daruri. Mai demult 
duceau colac, cârnaț, 
plăcintă. Colacul era 

rotund și gol.
A treia zi de Crăciun 

se scotea fânul, care 
a fost pus sub faţa de 
masă și sub masă și se 
dădea la vite, pentru 
spor, iar mâncărurile 
rămase din Ajun se dă-
deau oilor.

Anul Nou
Odinioară, în ajunul 

Anului Nou gospoda-
rii din sat făceau calen-
darul de ceapă. Se tăia o 
ceapa in două, se desfă-
cea și se înșirau pe o fe-
reastră 12 foi, echiva-
lente celor 12 luni ale 
anului, în � ecare foaie 
de ceapă se punea sare 
și se lăsa până în ziua de 
Anul Nou. Lunile echi-
valente foilor în care sa-
rea s-a topit lăsând apă 
însemna că vor �  plo-
ioase, iar cele corespun-
zătoare foilor în care sa-
rea a rămas uscată se 
credea că vor �  secetoa-
se.

Pentru tineri această 
seara a fost în trecut o 
ocazie de a-și cunoaște 
ursitul. Obiceiul se nu-
mea Sânvăsâi. 

Băieţii și fetele se adu-
nau la o casă iar gazda 
pregătea 7 farfurii. Fe-
tele ieșeau pe rând afa-
ră iar sub farfurii se pu-
neau diferite obiecte: 
cărbune, ban, piepten, 
inel, așchie de lemn. 
în funcţie de obiectul, 
care era sub farfuria ri-
dicată de fată, așa urma 
să � e, prin similitudi-
ne, viitorul ei soţ. De 
pildă, dacă sub farfurie 
era banul se spunea ca 
va avea un soţ bogat. 

Daca sub farfurie era 
cărbunele, soţul ar �  
fost negricios, dacă era 
inelul, fălos. Obiceiul 
îl găsim practicat și în 
Șetin dar și în Bătania, 
semn că în trecut a fost 
unul general în zonă.

Ziua de Anul Nou � -
ind o zi de „început”  
ţăranii citeau semne-
le vremii ca să a� e cum 
va �  anul viitor. Dacă 
ziua de Anul Nou era 
frumoasă, și anul viitor 
ar �  fost bun, iar dacă 
era ploioasă, se credea 
că anul care vine ar �  
fost rău.

F i l e  d i n  i s t o r i a  c o m u n e i !
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Deoarece suntem în sezonul rece și 
ne putem aștepta în orice moment la 
ninsori, reamintim tututuror cetă-
ţenilor și operatorilor economici, că 
sarcina îndepărtării gheţii și zăpezii 
de pe trotuarele și parcările din jurul 
imobilelor unde își au domiciliul sau 
își desfășoară activitatea, le revine 
proprietarilor, potrivit Ordonanţei de 
Guvern nr. 21/2002 privind gospodă-
rirea localităţilor urbane și rurale, art. 
9, lit f, precum și potrivit prevederilor 
hotărârii Consiliului Local, privind 
buna gospodărire a comunei.

De asemenea, � ecare gospodar 
trebuie să aibă în vedere asigurarea 
curățeniei și decolmatării șanțurilor 
aferente propriei gospodării, pen-
tru preîntâmpinarea posibilelor 
inundații datorate iernii. 

Totodată, vă recomandăm să veri-
� caţi și să curăţaţi coșurile și bur-
lanele de fum, înainte de utilizarea 
acestora pe perioada iernii. 

Din  punct de  vedere  al adminis-
trației locale, vă informăm că 
acțiunile de asigurare a curățeniei 
domeniului public s-au desfășurat 
conform gra� cului prevăzut, � ind 
depuse toate eforturile necesare 
pentru a avea comuna pregătită pen-
tru sezonul rece.

 Primăria Secusigiu

În atenția
 cetățenilor

Art.  10.  - In aplicarea prevederil-
or prezentei ordonanţe cetăţenilor 
le revin următoarele obligaţii:

a) intretinerea si curăţenia 
locuinţelor pe care le deţin in 
proprietate sau cu chirie,  a anex-
elor gospodăreşti, a curţilor si im-
prejmuirilor acestora;

b) curăţarea faţadelor locuinţelor 
si a altor construcţii amplasate 
la frontul străzii,  tencuirea si 
zugrăvirea periodica a acestora, 
potrivit masurilor stabilite de con-
siliile locale;

c) � nalizarea construcţiilor ince-
pute, pe baza autorizaţiilor eliber-
ate de primari,  in condiţiile si in 
termenele stabilite de acestea;

d) repararea si intretinerea 
instalaţiilor aferente imobilelor;

e) menţinerea curăţeniei pe tro-
tuare, pe partea carosabila a străzii 
sau a drumului,  pe porţiunea din 
dreptul gospodăriei si a locurilor de 
parcare pe care le folosesc;

f) indepartarea zăpezii si a ghetii 
de pe trotuarele din dreptul imo-
bilelor in care locuiesc sau pe care 
le folosesc in alte scopuri;

“g)  păstrarea curăţeniei pe arterele 
de circulaţie si in locurile publice;”

Articolul 10,  litera g) modi� -
cata de art.unic pct.4 din Legea 
515/2002

h) respectarea masurilor stabilite 
de consiliile locale si judeţene pen-
tru asigurarea igienei publice si a 
curăţeniei in localităţi;

i) depozitarea rezidurilor mena-
jere si a gunoaielor numai in locuri-
le special amenajate de autorităţile 
administraţiei publice locale;

j)  curăţarea mijloacelor de trans-
port la intrarea acestora pe dru-
murile publice, “k)  curăţarea si 
intretinerea şanţurilor,  rigolelor si 
podeţelor aferente proprietăţii.”

Articolul 10,  litera k)  comple-
tata de art.unic pct.5 din Legea 
515/2002

“Art.  11.   - Asociaţiile de propri-
etari vor prelua, potrivit prevederil-
or legale, unele dintre obligaţiile 
ce revin cetăţenilor, potrivit preve-
derilor prezentei ordonanţe,  si vor 
răspunde pentru realizarea acestora 
in fata autorităţilor administraţiei 
publice locale.”

ORDONANŢA 21/2002 
 Sinteza la 2002-08-05 (fragment)

Obligaţiile cetăţenilor

10 măsuri simple sărbători fericite
Montaţi bradul într-un suport sta-

bil și sigur. Asiguraţi alături un vas 
cu apă.

Montaţi lumânările în suporturi 
incombustibile.

Nu lăsaţi niciodată copiii să se joa-
ce în apropierea lumânărilor aprin-
se.

Folosiţi doar instalaţii și decoraţi-
uni electrice fără defecţiuni ori im-
provizaţii.

Nu amplasaţi lumânări aprinse în 
apropierea bradului, decoraţiunilor 
ori materialelor combustibile

Distanţa de protecţie dintre brad 

și materiale combustibile sau apa-
rate electrice este de cel puţin 30 
cm.

Achiziţionaţi arti� cii doar din ma-
gazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să 
se joace cu arti� cii.

Veri� caţi integritatea și curăţenia 
coșurilor de fum.

Înainte de culcare, stingeţi soba, 
lumânările și deconectaţi aparatele 
electrice de încălzit ori decoraţiu-
nile electrice.

In caz de incendiu, apelaţi servi-
ciul de urgență la tel. nr.112.

SVSU Secusigiu

Măsuri de prevenire pentru sezo-
nul rece:

a)controlul instalațiilor și al siste-
melor de încălzire existente la opera-
torii economici, instituțiile publice, 
locuințele și gospodăriile populației 
(ex: surse de căldură, conducte, cor-
puri și elemente de încălzire, sobe, 
coșuri, canale de fum);

b)înlăturarea defecțiunilor con-
statate la instalațiile și sistemele de 
încălzire și asigurarea funcționării 
acestora la parametrii normați;

c)protejarea contra înghețului a 
componentelor instalațiilor de stin-
gere cu apă;

d)asigurarea uneltelor și accesorii-
lor pentru deszăpezirea căilor de ac-
ces, de evacuare și de intervenție;

Reguli de prevenire a incendiilor 
speci� ce sezonului rece:

În anotimpul rece, pericolul de in-
cendiu la gospodăriile populației 
crește, datorită mai multor factori:

•suprasolicitarea sistemelor și 
instalațiilor de încălzire;

•folosirea de sisteme și instalații de 
încălzire improvizate;

•existența mai multor consuma-
tori electrici, ce depășesc puterea 
instalației electrice din locuință;

Reguli de folosire 
a mijloacelor de încălzire:

•sobele fără acumulare de căldură 
(metalice) se vor monta pe posta-
ment din materiale necombustibile, 
cu grosimea de 25-30 cm;

•sobele se vor amplasa la o distanță 
de minim 70 cm față de pereții din 
cărămidă, respectiv 1 m față de 
pereții combustibili, din lemn;

•în fața focarelor se vor amplasa foi 
de tablă cu dimensiunile de 50x70 

cm;
•se va evita supraîncălzirea sobelor 

pe timp geros, deoarece prin căldura 
radiantă acestea pot aprinde obiecte-
le din jur;

•jarul și cenușa se vor depozita nu-
mai în gropi special amenajate;

•lemnele și rufele vor fi  amplasate la 
o distanță de minim 1 m față de so-
bele metalice, respectiv 50 cm față de 
cele din teracotă;

•focul se va supraveghea permanent 
și nu va �  lăsat la îndemâna copiilor;

•se va evita aprinderea focului în 
sobe cu ajutorul lichidelor in� ama-
bile;

•se vor folosi sobe în stare perfectă 
de funcționare, fără defecțiuni;

Reguli de folosire 
a coșurilor și a burlanelor

 pentru evacuarea fumului:
•coșurile de fum se vor izola față 

de elementele combustibile ale 
planșeelor prin îngroșarea zidăriei 
de cărămidă a coșului cu 25 cm; în 
spațiul dintre coș și planșeu se re-
comandă introducerea unui strat de 
materiale necombustibile;

•se va evita încastrarea, în coșuri și 
burlane, de elemente combustibile 
ale acoperișului sau planșeului;

•coșurile se vor prelungi deasupra 
acoperișului cu cel puțin 80 cm;

•se va realiza curățirea coșurilor de 
evacuare a fumului, de către personal 
specializat în domeniu;

DE REȚINUT:ESTE MULT MAI 
UȘOR SĂ PREVII UN INCENDIU,

 DECÂT SĂ ÎL STINGI !
SVSU Secusigiu

Reguli de prevenire și stingere 
a incendiilor

 pe perioada sezonului rece

Cine a fost
 Sfântul Ștefan?

Sfântul Ștefan sau Ste-
phanus (n. 1 - d. 35) 
după Noul Testament 
a fost diacon iudeu 
(evreu) din Ierusalim 
care a fost primul mar-
tir creștin, condamnat la 
moarte de autoritățile iu-
daice din Ierusalim. Po-
trivit Noului Testament, 
Sfântul Ștefan a fost unul 
dintre cei șapte bărbați 
”plini de Duh Sfânt și 
de înțelepciune”, aleși de 
către apostoli pentru a 
îndeplini calitatea de di-
aconi. Ștefan a fost unul 
dintre ucenicii lui Iisus 

Hristos, care îl urmau 
pretutindeni și care au 
asistat direct la faptele 
sale. Fiind ales să îi con-
ducă pe diaconi, Sfântul 
Ștefan a fost numit Arhi-
diacon.

Mormântul Sfântului 
Ștefan a fost descoperit 

în anul 415. Din anul 
560 osemintele sale s-ar 
a� a împreună cu ose-
mintele arhidiaconului 
roman Laurentius (d. 
258) în cripta bisericii 

„San Lorenzo fuori le 
Mura” din Roma.

Urăm tuturor 
celor care sărbătoresc

 ziua de nume 
- Sfântul Ștefan -
 multă bucurie, 

sănătate 
și un călduros 
La Mulți Ani! 

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

27 decembrie-Sfântul Ștefan
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Primar  Cheșa Ilie

Administrația locală 
încheie anul 2019 în forță!

Am văzut cum lună de lună în acest 
an s-au derulat lucrări de moderniza-
re a comunei, fără a prea exista timpi  
morți, ceea ce ne arată că avem o 
administrație locală care utilizează  cu 
e� ciență maximă � ecare zi de lucru 
pentru implementarea unor proiecte 
necesare dezvoltării comunei. 

Vedem acest lucru inclusiv prin lu-
crările care s-au executat până în pre-
zent, iar la unele s-a lucrat  încă și pe 
� nalul acestui an 2019. 

Au fost multe șantiere deschise în 
comună, cu rezultate vizibile majore 

în ceea ce înseamnă investițiile deru-
late la nivelul comunei: străzi asfalta-
te, trotuare amenajate, rețea de apă, 
investiții în școli și grădinițe, investiții 
în instituțiile publice, iluminat public 
extins, primărie în renovare, iar lista 
ar putea continua.

Nu s-a precupețit nici un efort, nu s-a 
pierdut nici o oportunitate pentru a de-
rula lucrări de modernizare a comunei! 

Și acum, pe � nal de an se lucrează la 
renovări de școli și grădinițe, la asfal-
tare de străzi în Secusigiu, la reabilita-
rea interioară a Primăriei etc.

Se lucreaza la : 
Școala din Sânpetru German

Grădinița din Satu Mare
Școala din Secusigiu

Grădinița din Sânpetru German
Renovarea Primăriei Secusigiu

În calitate de primar, cu susținerea 
consilierilor locali și împreună cu 
aparatul de specialitate al Primări-
ei, ne vom implica în orice proiect 
care vine să aducă prosperitate și 
bunăstare pentru toate localitățile 
comunei noastre: Secusigiu,  M u -
nar, Satu Mare și Sânpetru German,  
iar anul acesta am avut asemenea 
proiecte, după cum vom gândi me-
reu adminsitrarea comunei pentru 
binele comunității noastre locale.

Tot ceea ce am făcut a fost pentru 
binele comunei Secusigiu, cu des-
chidere față de cerințele cetățenilor 
și în spiritul unei munci corecte și 
oneste, fără ascunzișuri și cu o tota-
lă transparență a cheltuielii banului 
public.

Avem maturitatea politică și admi-
nistrativă de a găsi consens în toate, 
axându-ne într-un mod serios și co-
rect asupra problemelor adminis-
trative ale comunei, căutând mereu 
să promovăm un climat de liniște 
și bună înțelegere, pentru a putea 
să punem în aplicare cât mai mul-
te proiecte investiționale cu impact 
pentru modernizarea comunei.

În acest sens, preocuparea mea 
permanentă, în calitate de primar 
este să găsesc soluțiile legale și op-
time pentru asigurarea unui proces 
continuu de modernizare și progres 
pentru comuna noastră, cu toate 
localitățile aferente. 

Este o preocupare concretizată în 
continuarea investițiilor publice pen-
tru comunitatea noastră locală.

După cum ați putut constata, ad-

ministrarea comunei se realizează 
într-un mod corect, prin respectarea 
întocmai a reglementărilor legale în 
vigoare, existând un climat de cola-
borare atât cu angajații Primăriei, cât 
și cu majoritatea consilierilor locali.

De asemenea, ușa de la Primărie 
este deschisă oricărui cetățean, iar în 
tot ceea ce facem avem transparență 
decizională, pentru că totul se deru-
lează cu onestitate și realism.

Nu uitați și  nu ezitați însă să mă 
întrebați dacă aveți nelămuri, � -
indcă 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 �  oricând deschisă pen-
tru orice cetățean din comună. Pri-
măria este a comunității locale, după 
cum și administrația comunei este 
a comunității locale. Cu toții locu-
im și trăim aici și toți dorim pentru 
comuna noastră doar lucruri bune, 
pentru a lăsa ceva în urma activității 
pe care o prestăm.

Prin întreaga mea activitate am de-
monstrat că se pot realiza obiective 
importante atunci când există im-
plicare, o bună strategie de dezvol-
tare și liniște în cadrul comunității. 

Stabilitate, predictibilitate, liniște 
și pace între oameni. Asta ne do-
rim, atât eu, cât și echipa admi-
nistrativă din jurul meu, pentru 
a continua ceea ce am început: 
dezvoltarea continuă și corec-
tă a comunei Secusigiu cu toate 
localitățile aferente.

Închei prin a vă transmite tuturor 
gândurile mele bune, dorind, ca îm-
preună, să ne administrăm cât mai 
bine, cu cât mai multe realizări, tră-
ind în pace și armonie, pentru a avea 
o comună caracterizată prin liniște 
și bună înțelegere între oameni.  

Totul cu deschidere și sinceritate în 
tot ceea ce gândim și facem.

Sărbători fericite!
Primar Cheșa Ilie

Muncim pentru binele 
comunei Secusigiu și al comunității

Avem multe șantiere deschise
 în comună: sunt investiții pentru 
modernizarea comunei Secusigiu




