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Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitatile Secusigiu, Sînpetru German, Satu Mare și Munar

Un bilanț pozitiv pentru comuna Secusigiu Retrospectiva anului 2019

Primar Cheșa Ilie
Fiind primul număr al publicației locale din acest an 2020, privind în urmă pot
spune că 2019 a fost un an în care comuna
Secusigiu a progresat, un an pe parcursul
căruia s-a continuat implementarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare
locală aprobată, strategie care a fost elaborată ţinându-se cont de opţiunile exprimate de către cetăţenii noștri și raportată
la resursele bugetare ale comunei.
Pe parcursul anului 2019, la fel ca în fiecare an de când am fost ales primar, am
făcut tot ce mi-a stat în putință pentru
a îmbunătăți aspectul localităților Secusigiu, Munar, Sânpetru German și Satu
Mare, pentru a asigura cât mai bune
condiții de urbanism cetățenilor noștri,
prin inițierea unor noi proiecte care să
aducă plus valoare și să asigure progres,
proiecte cu finanțare europeană, prin
programe naționale, cu sprijin de la Consiliul Județean și din buget local.
Întregul act administrativ s-a desfășurat
fără a face excese la capitolul cheltuieli,
realizându-se și o prioritizare a investiţiilor, prin luarea în calcul a asigurării
resurselor financiare pentru acoperirea
necesităţilor tuturor activităților avute în
vedere, de la investiţiile în infrastructură,
până la cele de susţinere a activităţilor culturale, sportive etc.
Cu alte cuvinte și anul precedent, alături
de domnul viceprimar, Consiliul Local și
aparatul administrativ al Primăriei, s-a
reușit continuarea programului de modernizare a comunei de așa manieră încât
sa avem o evoluție dinamică, cu perspective pentru viitor.
Ca și primar, dar și ca cetățean, vă mărturisesc că mereu vreau mai mult, dorind să
văd comuna Secusigiu cât mai bine pusă la
punct în totalitate, așa cum de altfel sunt
convins că-și doresc toți concetățenii. Pentru acest deziderat muncesc, și an de an,
în limita resurselor financiare disponibile,
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

mai punem o cărămidă la amenajarea unei
comune cât mai frumoase și plăcute tuturor.
Anul trecut am realizat, întradevăr, noi
pași în această direcție, dar mai sunt încă
multe de făcut pentru a ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care ni-l dorim toți cei
care locuim în Secusigiu, Sânpetru German, Munar sau Satu Mare.
Suntem pe un drum bun, avem o comună care a progresat, ceea ce-mi doresc și pe
mai departe.
Faptul că putem asigura un progres gradual al urbei noastre, se datorează limitelor sumelor bugetare pe care le avem
la dispoziție, lucru care face să înaintăm
doar în funcție de resursele de care dispunem ca și administrație locală, resurse
din care trebuie să acoperim nu doar zona
de investiții directe în modernizare, ci și
zonele aferente învățământului, culturii,
sportului, aparatului administrativ, întocmirii de proiecte și studii etc.
Lucrul cel mai important ca și comunitate este să vedem o evoluție pozitivă de la
an la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul anului 2019, reușindu-se continuarea
strategiei de dezvoltare locală, prin acoperirea atât a cheltuielilor administrative și
de funcționare, cât și identificarea resurselor pentru proiecte necesare dezvoltării
și urbanizării.
Toate acestea s-au realizat prin implicare și efort, printr-o muncă de echipă între
primar, viceprimar, consilieri locali și aparatul administrativ al Primăriei, cu sprijinul celorlalte autorități din comună.
În toată această perioadă am avut o deschidere clară față de oricare solicitare a
concetățenilor mei, căutând ca în limita
reglementărilor legale să încercăm să rezolvăm fiecare cerere a acestora.
De asemenea, subliniez că niciodată politica nu a fost confundată cu administrația
și prin tot ceea ce am făcut, am căutat să
mențin un climat de liniște și pace în comună, conlucrând cu toți factorii locali pentru
progresul comunității noastre locale.
Închei prin a mulțumi tuturor cetățenilor
din Secusigiu, Munar, Sânpetru German și
Satu Mare, fiindcă i-am simțit alături mereu
și împreună cu care doresc să continuăm administarea comunei cât mai bine și cu rezultate pentru comunitatea noastră locală.
Vă doresc tot binele din lume și un an
prosper în care fiecare să-și îndeplinească
propriile năzuințe.
Primar Cheșa Ilie

Anul 2019 a fost din nou un an administrativ bun pentru comuna Secusigiu: în fiecare
lună s-au deschis noi și noi șantiere, s-au derulat noi și noi lucrări de investiții pentru implementarea proiectelor administrației locale. Putem afirma că pe tot parcursul anului trecut
s-a lucrat la foc continuu! Șantiere în desfășurare, lucrări în executare, investiții în curs de
derulare! Comuna Secusigiu a avut o evoluție pozitivă prin prisma investițiilor de modernizare puse în practică pe parcursul anului 2019 ceea ce ne dorim să se întâmple și în acest an.

A continuat asfaltarea străzilor!

În trimestrul IV al anului trecut
s-au derulat noi lucrări de asfaltare în Satu Mare, Sânpetru German
și Munar! Este vorba despre continuarea proiectului de asfaltare a
15 km de străzi în comună.
Este un proiect inițiat și gândit
de către primarul Cheșa Ilie, un
proiect așteptat și dorit de către
toți cetățenii și care, iată, a continuat și anul trecut prin noi lucrări
de asfaltare străzi și va continua
și anul acesta prin asfaltarea unor
noi străzi în Secusigiu.
Despre aceste lucrări, primarul
Cheșa Ilie ne-a precizat:”Anul
trecut am reușit să asfaltăm noi
străzi din cadrul acestui proiect
de asfaltare, care cuprinde asfaltarea a 15 km de străzi. Nu a fost
ușor să implementăm acest prim
proiect de asfaltare străzi, dar am
izbutit, iar anul trecut s-a lucrat
la asfaltarea unor străzi în Satu
Mare, Sânpetru German și Munar. Speciﬁc cu ascest prilej, că
în cadrul acestor investiții de modernizare străzi în comună sunt
prevăzute și lucrări de amenajare a acostamentului și șanturilor.

Menționez, că anul acesta vom
continua asfaltările în Secusigiu, până la realizarea asfaltării
a celor 15 km prevăzuți în acest
prim proiect. Spun prim proiect,
deoarece anul acesta am prevăzut întocmirea unui nou proiect prin care să continuăm asfaltarea unor noi străzi în toate
localitățile comunei noastre,
dorința mea ﬁind ca în următorii 4 ani să asfaltăm toate străzile
din comună!”
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Spre
informare!
Aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice care dețin în proprietate
clădiri nerezidențiale sau cu
destinație mixtă (în care se
desfăsoară activităţi economice sau dacă aceasta destinaţie reiese din actul de proprietate) că au obligația de
a depune la Primărie până
la data de 31 martie 2020
declarații de impunere. Impozitul pentru clădirile nerezidenţiale și/sau mixte (
cu destinație economică) se
calculează diferențiat față de
clădirile cu destinație exclusivă rezidențială (de locuit).
În ceea ce privește persoanele juridice care la data de
31 decembrie 2019 deţin în
proprietate/închiriere/concesiune/administrare/folosinţă gratuită clădiri și tere-

nuri, au obligaţia să depună
declaraţii la compartimentul taxe și impozite până la
data de 31 martie 2020.
În cazul persoanelor juridice care deţin în proprietate
imobile, valoarea impozabilă a clădirii se actualizează
o dată la 3 ani pe baza unui
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la
data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul
termen de plată din anul de
referinţă (respectiv 31 martie). Rapoartele de evaluare
trebuie să conţină dovada că
rezultatele evaluării au fost
înregistrate în baza de date
cuprinzând valorile impozabile ale clădirilor, gestionată de Asociaţia Naţională a
Evaluatorilor Autorizaţi din
România (ANEVAR).
Primăria Secusigiu

Veriﬁcați cărțile de identitate
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR
DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
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 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
Dorim să mulțumim tuturor cetățenilor care au
înțeles că plata taxelor și impozitelor locale reprezintă
o obligativitate stabilită prin legislație națională. Știm
că este dificil pentru multă lume să reușească a-și plăti
la zi obligațiile fiscale locale, dar dacă nu fac acest lucru, asupra sumelor datorate se cumulează dobânzi și
penalități de întârziere, toate acestea nefiind stabilite
de noi, ci prin cadrul legislativ național. Noi doar suntem obligați să punem în practică prevederile legislative naționale.
Primăria Comunei Secusigiu
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Înscrierile în Registrul Agricol,
obligativitate pentru cetățeni
În conformitate cu legislaţia specifică se organizează întocmirea și ţinerea la zi a datelor
ce fac obiectul Registrului Agricol.
Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale și are
drept scop asigurarea unei evidenţe unitare
cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii
și buna utilizare a resurselor locale.
Înscrierea datelor în Registrul agricol se
face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum
și schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face numai pe bază de documente anexate la
declaraţia făcută sub semnătura proprie
Pentru efectuarea unei declaraţii complete
care să conţină datele conform formularului
Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra
dumneavoastră documente și să fiţi în măsură a furniza date, după caz, privind:
- cartea de identitate/buletinul de identitate, sau certificatele de stare civilă, după caz,
pentru toate persoanele ce compun gospodăria;
- documente și informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, identificate pe
parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr
cadastral, număr carte funciară, vecinătăţi ,
categoria de folosinţă, nr. bloc fizic și titularul dreptului de proprietate;
- informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc);
- numărul de pomi fructiferi – în livezi și
răzleţi - pe specii și soiuri; - documente și/
sau informaţii privind animalele domestice
deţinute la începutul anului,pe specii, grupe
de vârstă și sex;
- documente și/sau informaţii privind construcţiile deţinute pe raza
localităţii(suprafaţa, materialele din care
sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);
- Informaţii privind producţia vegetală și
animală obţinută.
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 schimbarea categoriei de folosinţă se pot
face pe baza declaraţiei date sub semnătura
proprie de capul gospodăriei sau, în lipsa
acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot fi date, potrivit opţiunii persoanei
fizice obligate să declare în registrul agricol,
după cum urmează:
- a) în faţa secretarului comunei;
- b) în faţa notarului public;
- c) la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României /dacă e cazul).
Termenele la care se efectuează declararea
și înscrierea anuală a datelor în Registrul
agricol sunt următoarele:

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele
anuale privind membrii gospodăriei, terenul
aflat în proprietate și cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe și mijloacele de transport
cu tracţiune animală și mecanică, mașinile,
utilajele și instalaţiile pentru agricultură și
silvicultură, efectivele de animale existente
persoanele fizice/juridice la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în
cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzăriicumpărării, a produșilor obţinuţi, a morţii
sau sacrificării animalelor ori a altor intrăriieșiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul
de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul
pomilor în anul agricol respectiv.
-până la 15 aprilie, pentru datele privind
efectivele de animale în gospodării/unităţi cu personalitate juridică la începutul fiecărui an și evoluţia efectivelor de animale
pe întregul an precedent, producţia animală obţinută de gospodării/unităţi cu personalitate juridică pe anul precedent, precum
și pentru datele privind clădirile noi și cele
la care au fost efectuate lucrări care privesc
modificarea obligaţiilor fiscale locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, utilajele și instalaţiile/agregatele pentru
agricultură și silvicultură;
-până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate și numărul pomilor pentru anul
agricol.
Persoanele fizice și juridice au obligaţia să
declare date pentru a fi înscrise în registrul
agricol și în afara acestor intervale de timp,
ori în cazul în care au intervenit modificări
în proprietate, în termen de 30 de zile de la
apariţia modificării.
Se completează la începutul fiecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date
privind efectivele de animale aflate în proprietatea persoanelor fizice cu domiciliul în
localitate și/sau în proprietatea persoanelor
juridice care au activitate pe raza localităţii,
și pentru persoanele fizice cu domiciliul în
alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20
din luna imediat următoare semestrului ce
s-a încheiat.
Vă informăm că declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum și nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac
obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu
sunt săvârșite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni,
constituie contravenţie și se sancţionează cu
amendă potrivit reglementărilor în vigoare.
Vă așteptăm cu interes pentru realizarea
acestui raport de autoritate, cooperare și
prestaţie între administraţia publică locală și
persoanele obligate să declarare în registrul
agricol. Informații suplimentare găsiți la sediul Primăriei.
Primăria Comunei Secusigiu
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Seri de evanghelizare

La Biserica Penticostală din Secusigiu

Începutul acestui an a cuprins și perioada serilor de evanghelizare la Biserica Penticostală din Secusigiu.
Au fost seri de Evanghelizare, pline
de har și de bucuria Întâlnirii cu Dumnezeu, de ascultare a Cuvântului Domnului! Astfel, Biserica și-a deschis larg
ușile, invitând pe toți creștinii să vină
și să se bucure împreună de ascultarea
Cuvântului Domnului, exprimat prin
cântec și rugăciune.

Serile din timpul evanghelizării au avut astfel o
rezonanță totală de iubire
față de Dumnezeu, în care
rugăciunea venită din
inimile celor prezenți s-a
îndreptat spre cer. Și toate
aceastea s-au întâmplat
într-o atmosferă deschisă,
plină de liniște sufletească,
liniște ce nu poate exista
fără iubirea față de
Dumnezeu.
Au fost momente pe
care fiecare dintre noi le
caută, și anume, găsirea
păcii sufletești! Trăim cu
toții căutând neîncetat
acel ceva ce să ne aducă
liniștea în suflet și bucuria
vieții, fiind într-o continuă
căutare..... Durerea este
însă că mulți nu știu
unde să caute! Urmăresc
lucruri materiale, încearcă
să treacă peste greutățile
vieții singuri, nu găsesc
armonia bucuriei și trăiesc
în deziluzie și disperare.

Și fac toate acestea fără a
căuta acolo unde trebuie!
Întălnirea cu Dumnezeu
este singura care poate
aduce lumină în suflet,
chiar și acolo unde este
întuneric. De ce să fim
singuri în încercările vieții,
când putem fi alături de
Domnul, singurul care ne
poate călăuzi în direcția
cea bună! De ce să fim
singuri, când Dumnezeu,
în bunătatea lui, este
deschis a ne primi, a ne
accepta așa cum suntem
și a ne fi alături pe poteca
vieții și nu numai. Cu
Dumnezeu în suflet poți
trece peste orice! Nimic nu
te mai poate împiedica în
drumul pe care ți-l propui.
Poți răzbi chiar și acolo
unde n-ai crede. Nu mai
ești singur și privești totul
cu detașare, căci ști că
Domnul este cu tine! Iar
atunci când crezi că nu
mai poți, te rogi, te rogi din

„Doresc să salut cu drag comunitatea creștină a Bisericii
Penticostale din Secusigiu, care,
prin organizarea serilor de evanghelizare din luna ianuarie și-a
deschis larg ușile propovăduind
Cuvântul Domnului.
Este o comunitate reprezentativă
a comunei noastre, concetățenii
mei, pe care-i respect și cărora le
mulțumesc deoarece mereu miau fost aproape în demersurile
tot sufletul și toată ființa: întreprinse prin actul administrativ
Ajută-mă Doamne să pe care l-am promovat pentru
izbândesc, căci eu nu sunt modernizarea comunei.
în stare, dar nu pentru că
aș fi vrednic, căci nu sunt,
ci pentru mila ta nesfârșită!
Și veți vedea că iubirea lui
Dumnezeu față de noi nu
are limite, ne acceptă așa
cum suntem. Trebuie doar
să ne deschidem inima
și să-l invităm să vină la
noi. Iar din acel moment,
simțim că am găsit acea
pace interioară pe care am
căutat-o de atâta timp, din
acel moment începem să
trăim cu adevărat! Nu mai
suntem singuri!
Serile de evanghelizare au
fost seri în care toți cei care
s-au simțit singuri, au putut
veni , căuta și găsi Adevărul!
Au putut găsi iubirea lui
Dumnezeu, au putut să-L
întâlnească pe Domnul,
ne-mai
despărțindu-se
niciodată de EL.

Am un respect deosebit pentru
Biserica Penticostală, deoarece
Biserica înseamnă un lăcaș al
apropierii de Dumnezeu, al
întâlnirii cu Dumnezeu, al celor
mai pure sentimente de credință
și smerenie.
Acestea sunt crezurile mele
și de aceea am dorit mereu ca
Biserica, indiferent de cultul
religios în sine, eu fiind ortodox
în credință, să rămână un altar al
trăirilor sufletești de credință în
Dumnezeu, deoarece Dumnezeu
este Unul pentru noi toți muritorii
de rând.
Doresc să transmit conducerii
Bisericii Penticostale, dar și
credincioșilor lăcașului de cult
unde au fost organizate serile de
evenghelizare, multă sănătate,
bucurie și credință în Dumnezeu.
Primar
Cheșa Ilie
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Un an 2019 pozitiv pentru comuna Secusigiu

Primar
Cheșa Ilie
Consider că orice om de
bună credință vede că în
comuna Secusigiu lucrurile merg în direcția corectă.
Nu se stă, ci se muncește
pentru rezolvarea zi de zi
a problemelor comunității
locale. Am avut anul trecut în derulare o serie de
lucrări utile progresului
comunei, există o direcție
în administrarea comunei
pentru cetățean și în favoarea acestuia, și la fel ca toți
cei care locuim aici, doresc
să văd comuna noastră tot
mai prosperă. Sunt motive
care mă fac să cred că am
sprijinul
concetățenilor
pentru a lupta în favoarea
intereselor comunei noastre.
Eu sunt deschis la orice
sugestie venită din partea
concetățenilor din Secusigiu, Munar, Sânpetru German și Satu Mare, aplec
urechea de fiecare dată
la ce-mi spun ei și le stau
oricând la dispoziție pen-

tru orice clarificare pe care
mi-o cer. Dacă sunt primar
este datorită votului dumneavoastră. N-am uitat, și
nu voi uita niciodată acest
lucru. Ca și toți ceilalți, doresc doar binele comunei
Secusigiu și fac tot ceea cemi stă în putință pentru
acest deziderat.
Pot spune, privind în urmă,
că am reușit să asigur în comună pacea și liniștea necesară, asigurând stabilitate
administrativă de care comunitatea avea nevoie.
De asemenea, totul s-a făcut fără ascunzișuri, fără
lucrări nelalocul lor, fără
investiții de prisos, totul
printr-o gestionare corectă
a banului public, țelul fiind
acela de a mai face câțiva
pași spre modernizarea comunei noastre.
Suntem în Uniunea Europeană, iar aceasta înseamnă că trebuie să avem mentalitate europeană, adică
stabilitate și predictibilitate, acorare în realitățile economice și asigurarea unui
act administrativ coerent
și onest. Astfel am asigurat
administrarea comunei Secusigiu și astfel vom com
continua și pe viitor.
De asemenea, doresc să
fac precizarea că ușa de
la Primărie este deschisă

oricui dorește și chiar rog
cetățenii, ca atunci când au
nelămuriri să vină la Primărie, să mă întrebe despre ceea ce doresc să afle.
Nu există nimic de ascuns,
cu toții ne dorim cât mai
multe realizări pentru comună și sunt convins că în
unitate și bună înțelegere
vom continua să progresăm an de an.
Aflându-ne la ora bilanțului anului 2019, trebuie precizat că pe lângă asigurarea derulării în bune
condiții a administrării
comunei și investițiile publice prezentate, s-a investit și în sport, învățământ,
cultură, fiind susținută
echipa de fotbal, fiind asigurat transportul elevilor,
fiind sprijinit ansamblul
„Sorocul”, fiind organizate
evenimente folclorice deosebite.
Tot ceea ce am întreprins
ca primar a fost sub semnul corectitudinei, cinstei și sincerității față de
concetățenii din Secusigiu,
Sânpetru German, Satu
Mare și Munar. Mereu am
pus adevărul în față, considerând că minciuna nu are
ce căuta între noi și așa doresc să mergem și pe mai
departe.
Primar Cheșa Ilie

A început amenajarea drumului de legătură
Sânpetru German-Gelu ( Timiș)

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

Încă 100 000 euro- fonduri europene
obținute de primarul Cheșa Ilie
pentru comuna Secusigiu
-amenajarea de noi trotuare pavateUn alt proiect câștigat și semnat anul trecut de
primarul Cheșa Ilie este cel pe fonduri europene
prin care avem asigurată finanțarea pentru continuarea programului de amenajare trotuare pavate
în localitățile comunei Secusigiu, un program de
modernizare a infrastructurii pietonale.
Lucrările vor demara anul acesta, astfel încât
putem spune că anul 2020 va fi un an al punerii în practică de noi investiții benefice pentru
comuna Secusigiu
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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S-au ﬁnalizat lucrările de pavare
a zonei centrale din Secusigiu

În zona centrală din Secusigiu s-au
continuat și lucrările de pavare, prin
amenajarea perimetrului centrului
civic, mai precis a zonelor adiacente
platoului din fața Primăriei.
Lucrările au fost finalizate( pavare
platou și trotuare) fiind amenajate
și perimetrele zonelor verzi.
Imaginile vorbesc de la sine.

Noi podețe amenajate

Biserica Ortodoxă din Secusigiu
-lucrări de renovare interioară-

Evenimente deosebite
Anul 2019 s-a caracterizat și
prin desfășurarea în comună a
unor evenimente deosebite, culturale, școlare, religioase, evenimente de care ne vom aduce
mereu aminte cu drag, deoarece,
prin frumusețea lor ne-au arătat
că avem o comună frumoasă,
cu oameni unici, o comunitate
locală care a participat cu bucurie la fiecare manifestare ce a fost
organizată la noi!
Putem aminti Hramurile Bisericilor, serbările dedicate zilei de 1
Iunie, zilele de sărbătoare organizate în Sânpetru German și Secusigiu, precum și serbările școlare.
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Cronica anului 2019

S-a lucrat la ﬁnalizarea construcției A demarat renovarea Primăriei
și dotării gospodăriei de apă Secusigiu

grupurilor sanitare, anveloparea
clădirii pe exterior, montarea de
tâmplărie din termopan etc.
La exteriorul clădirii s-a executat și tencuirea și zugrăvirea
exterioară, precum și amenajarea prin pavare a zonei de lângă
clădire.

18.000.000 LEI

reprezintă valoarea totală a investiției

obținută de primarul Cheșa Ilie
printr-un proiect depus
și câștigat la Ministerul Dezvoltării!

Lucrările cuprinse în acest
proiect cu impact major pentru comuna noastră au fost
îndreptate către amenajarea
stației de pompare, amplasarea noilor echipamente,
săparea șanțurilor și amplasarea conductei necesare,
construirea halei principale
și a clădirii administrative, amplasarea panourilor
fotovoltaice,lucrându-se
intens și la fântânile de la
șosea, respectiv asigurarea
zonelor de protecție, con-

form specificațiilor tehnice
etc.
Despre această investiție
de mare anvergură pentru
comună primarul Cheșa
Ilie ne-a precizat: „Am
pregătit acest proiect de
introducere a rețelei de
apă în comună încă de
acum câțiva ani și nu a
fost ușor să găsesc soluțiile
optime de finanțare a
investiției, știut fiind că
bugetul local nu ar fi fost
suficient pentru susținerea
acestor ample lucrări de
utilități publice. Totuși,
după multe insistențe, am
reușit obținerea finanțării
proiectului nostru printr-un program al Ministerului Dezvoltării, unde
am o deschidere totală și

Investițiile de modernizare a
comunei au continuat și anul
trecut, printr-o serie de noi lucrări de interes public, printre
acestea numărându-se și cele
de renovare a Primăriei, care
a vizat reabilitarea interioară,
extinderea clădirii, amenajarea

Primarul Cheșa Ilie a reînﬁințat
ansamblul „Sorocul”
o relație dosebită. În acest
context, în urma finanțării
obținute, s-a lucrat la
rețeaua de apă a comunei,
precum și la construcția
și amenajarea gospodăriei de apă și a stațiilor de
pompare. Este o investiție
la care se lucrează de doi
ani și care anul acesta va
fi pusă în funcțiune”

Primar
Cheșa Ilie

Anul trecut s-a reușit și obținerea avizului CFR și ca urmare s-a realizat subtraversarea căii ferate către Satu Mare. Este în curs obținerea Realizăm această scurtă dare
avizului ENEL și racordarea la rețea, astfel încât cu siguranță anul aces- de seamă a anului care a trecut, păstrând astfel tradiția
ta întreaga investiție va deveni operațională și vom avea apă la rețea.

Sportul a fost susținut: echipele de
fotbal, clubul de box, sportul școlar

publicației locale, ca la început
de an să facem un scurt bilanț
al principalelor acte administrative, evenimente, proiecte,
lucrări derulate în comună pe
parcursul anului precedent.
Comuna Secusigiu este pe
drumul cel bun, lucru vizibil și
din această scurtă prezentare,
constatând că și anul 2019 a fost
unul de bun augur, cu rezultate notabile în evoluția comunei
noastre.
Totul, în pace și bună înțelegere

între oameni, după cum ne
spunea și primarul Cheșa Ilie:
„Comuna Secusigiu, ca unitate administrativ teritorială se
constitue ca o comunitate unită, frumoasă, în care vrajba și
răutatea nu au ce căuta. Chiar
dacă unii rău voitori au încercat și anul trecut să bage zânzanie între noi, locuitorii comunei, nu au reușit, deoarece,
noi, cei care locuim în comuna
Secusigiu, știm să distingem
adevărul de minciună, știm
să luăm aminte la caracterul
fiecăruia, și ne plac oamenii
frumoși și sinceri, care doresc
normalitatea, nu zânzania.
Așa dorim să trăim, cu bucuria fiecărei zile pe care ne-o dă
Dumnezeu, muncind pentru
binele comunei noastre dragi,
încercând să clădim un viitor
mai bun pentru generațiile viitoare. Gândind astfel, nu putem decât să mergem înainte.
Împreună, pentru comuna Secusigiu!”

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Crăciunul pe rit sârbesc sărbătorit în cântec de colinde la Bezdin
Luna ianuarie a acestui an a consfințit
și serbarea la Mânăstirea Bezdin a Crăciunului pe rit sârbesc.
A fost un moment de adevărată sărbătoare creștină, la eveniment participând și primarul Cheșa Ilie, care s-a
bucurat alături de enoriași de frumoasele colinde interpretate de către corurile de copii și corurile bisericești invitate anume cu această ocazie de mare
bucurie pentru toți creștinii.
Felicităm ansamblul „Sorocol” care a
reprezentat comuna Secusigiu la acest
frumos concert de colinde de la mânăstire.

„Chiar și în aceste condiții
grele care se întrevăd la orizont, vă informez că taxele
și impozitele locale rămân
neschimbate pentru anul
2020. Am hotărât să nu le
ne din județul Arad care anul mărim, deoarece ne gândim
acesta nu mărește taxele și im- la cetățenii noștri, la comunipozitele locale!
tatea noastră locală, pe care
Singura modificare este in- o văd ca pe o familie. Dacă
dexarea cu rata inflației, lucru noi nu ne ajutăm, nu ne ajută
obligatoriu prin lege și care se nimeni.”-ne-a declarat primarul Cheșa Ilie.
aplică întregii țări.

Vești bune pentru anul 2020
Taxele și impozitele locale
nu se modiﬁcă!

La inițiativa primarului Cheșa
Ilie, Consiliul Local a aprobat ca
taxele și impozitele locale pentru anul 2020 să nu se modifice, rămânând la nivelul de anul
trecut.
Practic, comuna Secusigiu
este printre puținele comu-

Licitație grădini

MIERCURI 19.02.2020
ORA 10:00
va avea loc
la sediul Primăriei Secusigiu
organizarea licitației
de închiriere a loturilor agricole
care se aﬂă în administrarea
comunei Secusigiu

sau a statului
din intravilanul comunei.
Cererile se pot depune
la sediul Primăriei
la Registratură
până la data de 19.02.2020
orele 09:00
Vă așteptăm pentru particpare
la sediul Primăriei.

ÎN ATENȚIA
CONDUCĂTORILOR DE ATELAJE
( HIPO(CĂRUȚE ), BICICLETE,
MOPEDE ȘI PIETONI!!!

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere nedorite de genul celor în care a
fost implicat de curând în
comuna noastră un pieton,
vă aducem la cunoștință următoarele obligații:
Pietonii pot traversa strada doar prin locuri special
amenajate sau pe la colțuri
de stradă, după o temeinică asigurare, în diagonală și

Primăria Secusigiu

partea din spate, precum și
cu elemente reflectorizante
la pedale și roți.
Atelajul hipo (căruța) trebuie să fie dotat pe părțile laterale și în spate cu elemenîn pas vioi(ei neavând prio- te reflectorizante tip ”OCHI
ritate atunci când traversea- DE PISICĂ”. Aceleași elemente trebuie să fie montază pe la colț de stradă!).
Bicicliștii și căruțașii au te și pe hamurile cailor.
obligația de a avea veste re- Conducătorii de atelaje
fectorizante și să nu consu- hipo, biciclete, mopede sau
pietonii, au obligația de a
me băuturi alcoolice.
Bicicletele trebuie să fie cunoaște normele elemenechipate cu far cu lumină tare privind circulația pe
albă în partea din față și cu drumurile publice.
Postul de Poliție
dispozitiv tip ”OCHI DE
PISICĂ” și lumină roșie în
Secusigiu

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Căsătorii- decembrie 2019

Cirți Sebastian-Răzvan și
Costin Cristina-Maria

Gyorgy Eduard-Albert și
Filipaș Alexandra-Romina

Stingerea
obligațiilor
fiscale

Aducem la cunostinta cetatenilor ca,
potrivit prevederilor legale privind Codul
de procedura fiscala, la plata impozitelor si taxelor locale se sting cu prioritate
amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea
vechimii, chiar dacă debitorul indică un
alt tip de obligaţie fiscală, urmand apoi
urmatoarea ordine:
a) toate obligaţiile fiscale principale, în
ordinea vechimii, și apoi obligaţiile fiscale accesorii, în ordinea vechimii;
b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.
În scopul stingerii obligaţiilor fiscale,

vechimea acestora se stabilește astfel:
a) în funcţie de scadenţă, pentru obligaţiile fiscale principale;
b) conform termenului de plată determinat în funcţie de data comunicării deciziei pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de organul fiscal
competent, precum și pentru obligaţiile
fiscale accesorii;
c) în funcţie de data depunerii la organul fiscal a declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de contribuabil/
plătitor, în cazul în care legea prevede
obligaţia acestuia de a calcula cuantumul
obligaţiei fiscale;
d) în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a titlurilor executorii transmise
de alte instituţii.
Primăria Secusigiu
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Biroul taxe și impozite vă atrage atenția
Atragem atenția că la nivelul comunei, gradul de colectare al impozitelor
și taxelor locale este destul de mic.
Acest fapt denotă că o parte dintre
cetățeni nu și-au achitat taxele și impozitele locale. Acestor restanțieri le
aducem la cunoștință faptul că trebuie să-și achite taxele și impozitele,
legislația în vigoare fiind imperativă
în acest sens. Curtea de conturi, la
toate controalele pe care le efectuează,
somează primăriile să pună în aplicare
procedurile de executare silită pentru
recuperarea restanțelor la taxele și impozitele locale.
Vă mai aducem la cunoștință încă un
aspect, respectiv faptul că sumele pe
care comuna le primește de la Finanțe
sub formă de sume defalcate sunt direct proporționale cu gradul de colectare a taxelor și impozitelor locale. Ce
înseamnă acest lucru? Cu cât gradul

Pentru informare
În Monitorul Oficial nr. 49 din
18.01.2018 a fost publicată Legea
nr. 28 din 15.01.2018 pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor.
Până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu conform art. 30,
alin. (4A1) din Legea nr. 307/2006
cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii investiţiilor
care vizează construcţii publice au
obligaţia să realizeze şi să amplaseze
panouri de înştiinţare în dreptul
intrărilor în spaţiile respective, cu
următorul conţinut, tipărit cu litere
de tipar cu dimensiuni de minimum
2,5 cm, de culoare roşie, pe fundal
alb: «Acest spaţiu funcţionează fără
autorizaţia de securitate la incendiu.»
Obligaţia prevăzută mai sus
vizează categoriile de construcţii,
cuprinse în H.G.R. nr. 571/2016, cu
următoarele destinaţii şi funcţiuni:
a) clădiri ori spaţii amenajate în

de colectare a taxelor și impozitelor
locale este mai mare, cu atât comuna
primește bani mai mulți de la Ministerul Finanțelor, bani care pot fi folosiți
la investiții în comună. Dacă cetățenii
nu achită la timp taxele și impozitele
locale, atunci și sumele de bani primite de comună sunt mai mici, adică
există mai puțini bani pentru a se face
lucrări de modernizare a comunei.
V-am prezentat toate acestea pentru
a înțelege faptul că toți cei care aveți
restanțe la plata taxelor și impozitelor
locale, trebuie să veniți și să achitați
sumele datorate.
Recomandăm celor care au debite să
vină și să-și plătească obligațiile fiscale, mai ales că asupra sumelor datorate
se percep, conform legislației în vigoare, penalități de întârziere.
Primăria Secusigiu
clădiri cu destinaţia de comerţ baruri, cluburi, discoteci, restaurante, centre comerciale, magazine, supermagazine şi hipermagazine;
b) clădiri ori spaţii amenajate în
clădiri cu destinaţia de cultură teatre, cinematografe, săli polivalente, săli de spectacole sau altele
asemenea, destinate sau deschise
participării publicului;
c) clădiri ori spaţii amenajate în
clădiri cu destinaţia de turism - hoteluri, moteluri, hosteluri, vile turistice, cabane turistice, pensiuni,
apartamente şi camere de închiriat
în regim hotelier.”
Nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare de către beneficiarii investiţiilor în construcţii şi
amenajări, se sancţionează cu amendă
de la 2.501 lei la 5.000 Iei, conform
prevederilor art 44 pct. III, lit .k) din
Legea nr. 307/2006 cu modificările şi
completările ulterioare.
Primăria Comunei Secusigiu

Informaţii utile
privind înregistrarea decesului

Actul de deces se întocmește la
S.P.C.L.E.P. sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale
în a cărei rază s-a produs decesul ori
s-a găsit cadavrul. Declaraţia de deces, pentru situaţia în care cauza decesului este naturală, se face în termen de 3 zile de la data încetării din
viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege; în acest termen
se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât și ziua în care se face
declaraţia.
Certificatul de deces se eliberează
membrilor familiei sau altor persoa-

ne îndreptăţite (persoane îndreptăţite sunt cele care justifică acest lucru
prin: contract de întreţinere, testament, rentă viageră sau alte cazuri
asimilate celor menţionate).
Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum și în cazul găsirii
unui cadavru, fie că este sau nu identificat, declaraţia se face în termen de
48 de ore, calculat din momentul decesului sau al găsirii cadavrului. în
aceste cazuri, înregistrarea se face în
baza certificatului medical constatator al decesului și a dovezii eliberate

Facilități
fiscale

Persoanele cu încadrare în grad de
handicap grav și accetuat beneficiază
de următoarele scutiri privind taxele
și impozitele: pe clădiri și teren aferent clădirilor, impozit pe autoturism,
conform Cod fiscal- Legea 227/ 2015.
-clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau
accentuat și a persoanelor încadrate
în gradul I de invaliditate, respectiv
a reprezentanţilor legali ai minorilor
cu handicap grav sau accentuat și ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
-terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav sau accentuat și a persoanelor
încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali ai
minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în

gradul I de invaliditate;
-mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat,
cele pentru transportul persoanelor
cu handicap sau invaliditate, aflate în
proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate,
pentru un singur mijloc de transport,
la alegerea contribuabilului;
Sunt scutiţi de la plata impozitului
pe venit următorii contribuabili:
persoanele fizice cu handicap grav
sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
- activităţi independente, realizate
în mod individual și/sau într-o formă
de asociere;
- salarii și asimilate salariilor;
- pensii;
- activităţi agricole, silvicultură și
piscicultură, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere
fără personalitate juridică.
Primăria Comunei Secusigiu

În atenția cetățenilor!

Orice persoană care dobândește,
construiește sau înstrăinează, după
caz, clădire, teren, mijloc de transport, are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la Serviciul de impozite și taxe al Primăriei, în termen
de 30 de zile de la data dobândirii,
înstrăinării sau construirii. Contribuabilii care se află în oricare din

!

aceste situaţii și au dobândit clădiri,
terenuri, mijloc de transport în
cursul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite și Taxe declaraţie fiscală, împreună cu copia
actului de proprietate (contract de
vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) și a actului de identitate.
Primăria Comunei Secusigiu

Mare atenție!

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și
impozitele locale pentru anul 2020, până în data de
31 martie.
Dacă vor face aceste plăți până la data menționată
mai sus vor beneﬁcia de o reducere cu 10 % a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.

de poliţie sau de parchet, din care să
rezulte că una dintre aceste autorităţi
a fost sesizată despre deces.
În cazul în care decesul nu a fost declarat și înregistrat în termenul legal de 48 de ore, întocmirea actului
de deces se face numai cu aprobarea
parchetului, iar declaraţia se face în
scris, arătând motivele întârzierii.
Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:
a)certificatul medical constatator al
decesului, întocmit pe formular-tip,
care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura și
parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul/ștampila unităţii sanitare, în care trebuie consemnată
cauza decesului, fără prescurtări, în-

Primăria Comunei Secusigiu

scrisă cu majuscule;
b)certificatul de naștere și de căsătorie, după caz;
c)actul de identitate al decedatului;
d)livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat;
e)fotocopia actului de identitate al
declarantului.
În cazurile în care declarantul nu
poate prezenta certificatele de stare civilă și/sau actul de identitate al
persoanei decedate, acesta declară, în
scris, motivul neprezentării acestora,
precum și datele de stare civilă ale
decedatului.
Primăria Comunei Secusigiu
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Un an 2019 pozitiv pentru comuna Secusigiu

Investiții majore în învățământ
VALOARE INVESTIȚII : 6.499.850 LEI

Cronica anului 2019

CÂȘTIGATE PRIN PROIECTELE
DEPUSE DE PRIMARUL CHEȘA ILIE

Școala din Sânpetru German- în renovare

Se lucrează la renovarea școlii din Sânpetru German. Cu finanțare printr-un proiect
câștigat prin programul PNDL.
Renovarea clădirii a început: a fost demolată
o aripă ce găzduia biblioteca, sala de sport
veghe și magazia de lemne. În loc se va construi o clădire nouă, modernă, în care va
funcționa o sală de sport la cele mai înalte
standarde, vestiare, grupuri sanitare etc

Grădinița din Satu Mare- în renovare

Au început și lucrările de reabiliatre a
clădirii grădiniței din Satu Mare.
Și pentru aceste lucrări finanțarea este asigurată printr-un proiect câștigat prin
programul PNDL.
Renovarea clădirii a început: a fost
scoasă pardoseala, acoperișul vechi a
fost dat jos și s-a trecut la consolidarea
clădirii. Grădinița va fi complet reabilitată, atât interior cât și exterior!

Primar
Cheșa Ilie
Una dintre preocupările mele
permanente în calitate de primar a fost și este asigurarea unor
condiții de școlarizare cât mai
bune elevilor de la instituțiile
școlare din Secusigiu, Satu Mare,
Munar și Sânpetru German, fiindcă acești copii sunt viitorul
comunității noastre locale, iar
datoria noastră este să asigurăm
cadrul necesar desfășurării în
cele mai bune condiții a actului
educațional în localitățile arondate administrativ.
Cu privire la lucrările demarate anul trecut și aflate în execuție
, respectiv cele de renovare totală
a grădinițelor din Satu Mare și
Sânpteru German, a școlii din Secusigiu și a școlii din Sânpetru German, acestea fac parte din programul de modernizare a instituțiilor
școlare din comună, un program
prin care doresc îmbunătățirea
condițiilor de școlarizare pentru
copii, la ora actuală, lucrările fiind în desfășurare.
Prin aceste investiții susținute
prin proiectele câștigate pe programul național PNDL, clădirile acestor instituții școlare vor
fi complet reabilitate, valoarea
totală a investițiilor ridicându-se la suma de 6.499.850
lei! Aceasta este suma pe care
am câștigat-o prin proiecte-
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le depuse pentru reabilitarea
instituțiilor școlare la care am
făcut referire. Sunt bani pe care
i-am obținut pentru comuna
Secusigiu!
Nu a fost ușor, dar prin multă muncă am reușit semnarea
finanțării pentru renovarea
totală și modenizarea acestor
instituții școlare. Este un pas
important pentru modernizarea instituțiilor noastre școlare,
această finanțare pe care am
obținut-o
prin
programul
PNDL venind ca o continuare
la investițiile pe care le-am realizat în fiecare an la școlile și
grădinițele din comuna noastră.
După finalizarea lucrărilor
vom avea școli și grădinițe total
reabilitate, puse la puct și dotate corespunzător, care să deservească mulți ani de acum încolo
generațiile viitoare.
Avem stabilitate bugetară,
iar printr-o gestionare realistă a sumelor de care dispunem,
completate prin accesarea de
fonduri europene, guvernamentale sau de la Consiliul Județean
Arad, reușim pas cu pas și implementarea graduală a unor
noi proiecte de investiții pentru
modernizarea condițiilor de
școlarizare din comună.
Toate acestea se pot face doar
în liniște, pace și unitate administrativă.
În acest sens, reafirm că
avem la Secusigiu o echipă în
administrație, o echipă împreună cu care asigurăm stabilitatea
administrativă a comunei, printr-o bună colaborare cu Consiliul Local și aparatul administrativ al Primăriei, precum și cu
toate instituțiile publice.
Primar Cheșa Ilie

fost inaugurată noua grădiniță
Au început lucrările la școala din Secusigiu APrintr-un
alt proiect câștigat de primarul
clădire unde să funcționeze laboratoarele
școlii, construcția fiind prevăzută nu doar
cu săli de clase ci și cu grupuri sanitare
utilate corespunzător.

Și aceată investiție se realizează în baza
Lucrările au fost demarate, prin pregătirea
fundației pentru o anexă la clădirea școlii. proiectului câștigat de primarul Cheșa Ilie
Practic, se va construi un nou corp de pe programul PNDL.
Cu finanțare prin programul
PNDL, investiția cuprinde
renovarea totală a clădirii
grădiniței, atât la interior
cât și exterior, lucrările fiind
programate cu pregătirea
interiorului grădiniței pentru reabilitare, urmând ca
apoi să se treacă și la partea
exterioară.

Grădinița
din
Sânpetru
German
a intrat
în renovare

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Cheșa Ilie s-a reușit și construcția
noii grădinițe din Secusigiu!

