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O lună Martie a bucuriei și fericirii!

Primar
Cheșa Ilie
Luna martie este o
lună a sărbătorii, perioada din an când natura se trezește la viaţă.
Este luna primăverii,
luna mărțișorului, dar
și luna în care toate
doamnele și domnișoarele trebuie apreciate, trebuie sărbătorite.
Ziua de 1 martie este
ziua începerii primăverii,

serbând deschiderea ghioceilor, cum altfel decât
prin mărțișoarele oferite
persoanelor dragi. Este
o zi a bucuriei depline,
o zi a mărțișorului.
Ziua de 8 Martie este săbătoarea tuturor doamnelor și domnișoarelor,
o zi specială, în care
nu trebuie să uităm să
ne preţuim ce avem
mai scump pe lume –
mama, prietena, soţia,
bunica sau fiica.
Doresc să urez pe această cale tuturor doamnelor și domnișoarelor din
comună, ca luna bucuriei, vestitoarea primăverii și dătătoarea de
speranţă și lumină, să le
aducă împlinirea celor
mai frumoase dorințe,

să le dea putere, sănătate, încredere.
Să aveţi parte de o primăvară plină de iubire.
Să nu uităm că iubirea
este cea care ne înnobilează și deopotrivă
ne face viaţa mai frumoasă! Ce reprezintă
femeia în viaţa tuturor?
Mame care ne-au dat
viaţă și care au făcut
tot ce au putut pentru
noi, soţii care au fost tot
timpul alături de noi, și
la bine, dar mai ales la
greu, prietene care prin
prezenţa lor luminează
inimile celor ce le stau
aproape, sau fiice a căror zâmbet aduce fericire în sufletul părintelui.
Primar Cheșa Ilie

Administrația locală
începe anul 2020 în forță
Continuă renovarea interioară
a Primăriei

Investițiile de modernizare a comunei au continuat și luna trecută, printr-o serie de noi lucrări de
interes public, printre acestea numărându-se și cele de continuare
a renovării Primăriei, care a vizat
reabiliatrea interioară, extinderea
clădirii, amenajarea grupurilor sanitare, anveloparea clădirii pe partea din curte, montarea de tâmplărie din termopan etc.
Au mai fost lucări de reabilitare a
Primăriei anul trecut, lucrări ce au
cuprins anveloparea clădirii( termoizolarea) pe partea din față, precum și tencuirea și zugrăvirea exterioară, precum și amenajarea prin
pavare a zonei de lângă clădire.
Acum continuă lucrările de renovare interioară a clădirii Primăriei,
unde se trage tare pentru reabilitarea holului și a birourilor etc.

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Primăvara înseamnă viață, speranță, lumină și culoare.
Stimate doamne și domnișoare, vă dorim să aveți parte de o primăvară
de împliniri și momente de bucurie alături de cei dragi , care să vă lumineze inimile și să vă umple suﬂetul de fericire și căldură .

Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar, Viceprimar,Consiliul Local

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.
Primăria Secusigiu

Lucrări de subtraversare calea ferată
către Satu Mare

S-au continuat lucrările și la rețeaua
de apă a comunei,
prin realizarea subtraversării căii ferate către Satu Mare,
lucrări necesare și
care au fost tergiversate datorită avizului
CFR, hârtie pentru
care s-a așteptat 1 an!
Asta este birocrația
în România! Pentru un simplu aviz-o
hărtie-s-a așteptat 1

an!
Următorul și ultimul aviz pentru care
mai așteptăm pentru
a putea da drumul la
Gospodăria de Apă
este cel de la ENEL!
Este necesar pentru
racordarea la rețeaua
electrică.
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Despre reglementările legale privind
construcțiile- autorizații, recepții

Pentru o desfășurare corectă a
execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere a bunurilor imobile proprietate privată,
cât și pentru disciplina în construcţii, aducem în evidenţa cetăţeanului câteva aspecte pentru a
evita orice neplăceri în urma acţiunii execuţiei lucrărilor de construire/recepţie, întreţinere asupra imobilului.
Pentru obţinerea autorizaţiei
de construire se va proceda conform Legii 50/1991-actualizată.
Indiferent de natura construcţiei, pentru a executa lucrările de
construire trebuie să se contracteze o persoană fizică sau juridică autorizată pentru efectuarea
lucrărilor; aceasta va fi asistată în
timpul execuţiei lucrărilor de către un diriginte de șantier autorizat de I.S.C. (INSPECTORATUL
DE STAT ÎN CONSTRUCŢII).
Recepţia lucrărilor de construire se va efectua în conformitate cu HG-273/1994, la care se
aduce modificări conform HG940/2006; HG-1303/2007; HG444/2014; HG-343/2017.
Pentru construcţiile încadrate
în categoria “D” de importanţa,
pentru recepţia lucrărilor se va
numi o comisie de recepţie și se
va desfașura în urmatorul mod:
1. se anunţă comunicarea încheierii lucrărilor
2. se calculează și se completează declaraţie pentru regularizarea valorii investiţiei

3. are loc stabilirea datei și orei
pentru întâlnire a comisiei la locul investiţiei pentru recepţia lucrării (pâna la data și ora stabilită,
investitorul/proprietarul
numește 1-3 specialiști în construcţii care fac parte din comisia
de recepţie, alţii înafară de constructor, diriginte de șantier și reprezentantul administraţiei publice locale.)
4. pâna la data și ora stabilită,
investitorul/proprietarul, pune
la dispoziţia comisiei de recepţie
următoarele documente:
A) certificat de performanţă
energetică;
B) ridicare topografică(p.a.d.)
cu construcţia finalizată;
C) nota proiectantului;
D )nota dirigintelui de șantier
E) copie comunicare începere
lucrări anunţată la administraţia
publică locală și la I.S.C.
F) adeverinţa I.S.C. prin care
se confirmă plăţile efectuate către I.S.C. a cotelor prevăzute conform legii construcţiilor.
Pentru construcţiile încadrate în categoria “A, B, C” de importanţă, recepţia lucrărilor se
va desfașura în conformitate cu
HG343/2017, comisia de recepţie este format din investitor,
constructor și toţi specialiști implicaţi in execuţia lucrării, și se va
efectua sub directa supraveghere
a unui reprezentant din partea
I.S.C.
Primăria Comunei Secusigiu

Atragem din nou atenția!

Ordonanţa nr. 28/2008
privind registrul agricol
Text publicat în M.Of. al României. Art. 11. - Modificări(1)
a) Perioadele la care persoanele fizice și juridice au obligaţia să
declare datele pentru înscrierea
în registrul agricol sunt următoarele:
b) 1-15 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol
respectiv;Modificări (2)
c) persoanele fizice și juridice
au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agri-

col și în afara acestor intervale
de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de
zile de la apariţia modificării.
Modificări (1)
(2) în cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute la
alin. (1), se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări,
fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele
din anul precedent, cu menţiunea
corespunzătoare la rubrica „semnătura declarantului”.
Primăria Comunei Secusigiu

Telefoane utile

Primăria Secusigiu 0257/411320
Politia nationala –
0760241214
SVSU Pompieri 0760/241211
Primar 0257/411304
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Viceprimar 0257/411402
Secretar - 0257/411403
Dispecerat Enel 0257/929
Dispecerat RCS/RDS 0357/400401
Romtelecom 1921
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Informații Utile: despre actele necesare
obținerii subvențiilor de la Apia

Campania de depunere a Cererilor Unice de
Plată demarează luni, 2 martie

Lista documentelor pe care fermierii trebuie să le prezinte la APIA la depunerea cererii unice
– Copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport
-Copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
-Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de
identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport și procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată și ștampilată
– Dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României
– Documentele care fac dovada utilizării terenului
– Documentele care fac dovada utilizării pajiștilor permanente
– Documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole aparţinând Agenţia Domeniilor Statului.
Atenție! La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conţin
zone de interes ecologic, precum și a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea
depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie valabile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului
de cerere.
Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt cele privind:
–Exploataţia în care se desfășoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru
și este însoţită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din registrul agricol, conform modelului-cadru prevăzut în anexa stabilită de MADR;
-Terenul agricol aflat la dispoziţia fermierului: copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale
altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului sau ale altor documente, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere,
contractul de comodat, precum și contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului,
denumită în continuare ADS, după caz.
APIA atrage atenția că suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru care nu se depun documentele
care fac dovada utilizării terenului până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt neeligibile!
Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
– Fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau
ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și,
după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial
cererea unică de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al
exploatației până la data limită de depunere a cererii unice de plată.
– Persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă dovezile verificabile pentru dovedirea
condiţiilor prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ulterioare.
– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000
de euro și care sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă sau actul de
înfiinţare/actul constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, după caz,
– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi directe care depășesc cuantumul de 5.000
de euro și nu au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA dovezile verificabile din care să reiasă
veniturile totale și cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).
– Persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plăţi directe care depășesc cuantumul de 5.000
euro și nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/statut regulament de
organizare și funcţionare al staţiunii de cercetare și a celor aflate în subordinea universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult etc.) prezintă la APIA.
a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității,
b) jurnalul de venituri și cheltuieli
c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al activităţilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii. Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de fermier activ pentru persoanele fizice / juridice
se prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată și nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2018.
– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de
împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice și delegaţia de împuternicire
pentru persoanele juridice) și copiile CI/BI ale titularului de cerere și împuternicitului (împuternicitul înlocuiește titularul cererii doar în scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).
– documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea
unică de plată.
– copia cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată de către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în RNE valabil
la data depunerii cererii unice de plată pentru proprietarii de pajisti permanente.
Documentele care fac dovada utilizării legale a terenului și care se prezintă la APIA sunt :
– Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ teritorială pe raza cărei este situat terenul, conform modelului prezentat în acest articol
– Copie conform cu originalul a contractului de închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, încheiat între
fermier și unităţile administrativ teritoriale, după caz;
– Copie conform cu originalul a contractului de concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat între fermier si ADS, după caz;
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Curățenia
de primăvară
în plină desfășurare
După cum ați putut
constata, administrația
locală a început curățenia de primăvară printr-o serie de activități
specifice, de la toaletarea pomilor, până la
activitățile întreprinse
cu personalul de la primărie, respectiv adunarea gunoaielor de pe domeniul public, șanțuri
etc. Astfel de activități
vor continua și în perioada următoare!
O problemă în care
s-a implicat gospodăria
comunală a fost cea de
toaletare pomi, pentru
degrevarea liniilor de
curent de crengile pomilor, mai ales că au fost
numeroase întreruperi
de curent în comună, iar
cei responsabili-ENELnu au intervenit.
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

Să avem grijă de comuna noastră!
Nu stau acum să discut despre proiectele pe care le avem în
plan pentru anul acesta, convins
fiind că, vi le va prezenta domnul primar.
Doresc însă să vă asigur că în
calitate de viceprimar, împreună
cu colegii consilieri, vom susține
și sprijini orice proiect care vine
să aducă prosperitate și bunăstare pentru comuna noastră, iar
anul acesta, la fel ca anul trecut,
avem multe asemenea proiecte,
de la asfaltări de străzi, amenajare de trotuare, investiții în
instituțiile de învățământ etc.
Avem maturitatea politică de a
găsi consens în toate, axându-ne
într-un mod serios și corect asupra problemelor administrative
ale comunei, lucru ce se și vede
nu doar prin ceea ce s-a reușit
pune în practică ca și investiții,
ci și prin climatul de liniște ce
există la nivel administrativ.
Astfel, lăsând orgoliile politice
deoparte, am reușit să aducem
investiții impotante pentru comuna noastră, ceea ce ne dorim și pe
mai departe.
Având în vedere, că în calitate de viceprimar am în sarcină
să mă ocup și de lucrările edilitar- gospodărești, doresc să vă
atrag atenția cu privire la câteva
aspecte legate de curățenia în
comună, activitate importantă
pentru fiecare om gospoadar,
dar și pentru administrația locală.
Sunt convins că tuturor ne face
plăcere să locuim într-o casă curată, cu o gospodărie bine organizată, având curtea și grădina

îngrijite. De asemenea, ne face
plăcere și cinste tuturor să fim
locuitori ai unei comune curate
și îngrijite.
De aceea, este esențial ca fiecare dintre cetățeni să păstreze curățenia, atât în jurul casei
sale, cât și în spațiile publice de
pe raza comunei noastre, pe terenuri virane, cursuri de apă și
pășuni din intravilanul și extravilanul comunei.
Gunoiul menajer este colectat
de către o societate specializată pentru acest serviciu public,
pentru care fiecare dintre noi
plătim o taxă, iar societatea de
salubritate are obligația de a ridica gunoiul menajer și de a-l
transporta la o groapă de gunoi
autorizată.
Este normal, așadar, ca deșeurile menajere să fie predate societății care se ocupă de colectarea lor, fiind vorba despre un
serviciu pe care îl plătim oricum.
În cazul în care aveți moloz sau
deșeuri rezultate din construcții,
vă rugăm să ne contactați, astfel
încât să identificăm o modalitate
de a-l depozita fără să aducem
atingere mediului înconjurător.
Prin Hotărârea Consiliului
Local este interzisă aruncarea
sau depozitarea gunoaielor și
deșeurilor de orice fel, în spațiile
publice de pe raza comunei, fie
că sunt parcuri, pășuni, păduri,
cursuri de apă, acostamente ale
căilor de acces, terenuri virane
din intravilan sau extravilan iar
nerespectarea acesteia constituie
contravenție și se sancționează
cu amendă.

SVSU Secusigiu vă atrage atenția!
MĂSURI DE PREVENIRE
A INCENDIILOR ÎN PERIOADA
DE PRIMĂVARĂ
Statistica incendiilor produse în ultimii ani arată că în această perioadă
cauzele de incendiu cele mai frecvente
sunt: focul deschis, nerespectarea regulilor de fumat și arderile vegetaţiei
uscate de pe terenurile agricole, de
pe marginea căilor de comunicaţie,
respectiv de pe diverse canale de irigaţie.
Pericolul mare la incendiile de vegetaţie uscată îl reprezintă nerespectarea distanţelor de siguranţă
faţă de locuinţe, anexe gospodărești,
depozite de furaje, păduri, plantaţii,
reţele electrice, reţele de telefonie,
sonde, conducte ce transportă gaze
și lichide combustibile și în multe
situaţii clădirile, instalaţiile amintite au fost afectate producându-se

pe lângă pagube materiale și efecte
cum ar fi întreruperea funcţionării
instalaţiilor electrice, de telefonie
sau întreruperea alimentării cu gaze.
Atenţie
la arderile necontrolate !
Utilizarea focului deschis pentru arderea miriștilor, vegetaţiei uscate și
resturilor vegetale este prevăzută în
Normele generale de apărare împotriva incendiilor și în Ordinul comun
al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr.
576/605/2008, publicat în Monitorul
Oficial nr.661 din 22.09.2008.
Persoanele fizice și juridice care
desfășoară activităţi de ardere a miriștilor, stufului, vegetaţiei ierboase,
gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, au obligativitatea
respectării prevederilor reglemen-

tărilor în domeniu, conform actelor
normative mai sus menţionate, astfel:
■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile se face în locuri
special amenajate ori pe terenuri
pregătite, cu luarea măsurilor ce se
impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a
arderii, precum și stingerea jarului
după terminarea activităţii;
■ arderea miriștilor se face numai

Viceprimar
Delamarian Flavius
Haideți, așadar, să nu mai
aruncăm gunoaiele pe marginea
drumurilor sau a localității și în
locurile publice, evitând luarea
unei amenzi atât de către comuna noastră, cât și de către noi,
cetățenii.
Să ne păstrăm comuna curată
și îngrijită, așa cum este normal
în oricare comunitate locală.
Pe lângă activitățile speciﬁce
ale administrației de curățare a
domeniului public, ﬁecare cetăţean trebuie să pună umărul la
curățenia de primăvară :
- să facă curat în faţa locuinţei;
- să nu depoziteze utilaje agricole, materiale de construcţii
sau orice alte materiale în fata
locuinţei;
- să repare podeţele din faţa
caselor şi să cureţe şanţurile
pentru a asigura scurgerea apelor pluviale;
- să văruiască pomii din fața
gospodăriilor
Doar printr-o colaboarare administrație - cetățeni se poate
menține o comună cât mai bine
pusă la punct.
Viceprimar
Delamarian Flavius

după luarea măsurilor ce se impun
pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se
supravegherea permanentă a arderii;
■ distrugerea prin ardere a deșeurilor, resturilor menajere și vegetaţiei
uscate se efectuează cu respectarea
prevederilor din O.G. nr. 195/2005
modificată și aprobată prin Legea
nr. 265 / 2006 privind protecţia mediului care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de
Protecţia Mediului;
■ arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și miriștilor se
execută numai pe baza permisului
de lucru cu foc pe timp de zi, după
ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate;
Printr-un comportament preventiv,
vă salvaţi viaţa și bunurile.
SVSU Secusigiu
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Obiectivele anului 2020

Interviu cu primarul Cheșa Ilie

- Cum vedeți perspectivele anului
2020 pentru comuna Secusigiu?
-Avem pregătit un buget local
echilibrat, structurat pentru acoperirea necesităților tuturor sectoarelor de activități importante pentru
bunul mers al comunei, prin care
continuăm administrarea comunei
în vederea implementării unor noi
proiecte utile pentru comunitatea
locală, precum și finalizarea unor
investiții deja începute.
În acest sens, avem în vedere sumele necesare desfășurării
activităților școlilor, a activităților
culturale (organizarea unor evenimente importante în comună), administrative, urmând a fi stabilite și
finanțările pentru anumite investiții
în infrastructură, construirea și
amenajarea de noi obiective, pentru cofinanțările necesare unor noi
proiecte etc.
Construcția bugetului comunei a
fost realizată într-un mod realist,
prin cântărirea cu chibzuinţă a banilor avuţi la dispoziţie, fără a face
excese la capitolul cheltuieli, având
prevăzute sumele pentru fiecare
investiție preconizată.
Așa cum am reușit să administrăm până acum comuna, prin derularea unor investiții graduale în
toate localitățile ce țin de aria noastră administrativă, așa continuăm
și anul acesta, gestionând banul public cu responsabilitate, ținând seama de raportul venituri- cheltuieli
și de demararea unor noi proiecte
cu finanțare externă bugetului local.
De asemenea, avem prevăzută și o
prioritizare a investiţiilor, luând în
calcul asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor
bunului mers al comunei.
Pot spune că am gândit bugetul
de anul acesta luând în calcul asigurarea necesarului financiar pentru desfășurarea activităților de
interes pentru comună, în același
timp având la dispoziție și sume
pentru derularea unor proiecte
investiționale utile în comună.
-Ce proiecte aveți în plan pentru
acest an în comună?
-Vă dați seama că nu pot expune
în câteva rânduri toate capitolele pe

care le va cuprinde bugetul pentru
anul 2020.
Pot însă face o scurtă prezentare
a principalelor proiecte pe care le
avem în vedere pentru acest an:
- vom asfalta noi străzi în comună
- continuăm programul de amenajare de noi tronsoane de trotuare pavate în toate localitățile comunei, finanțarea fiind obținută
în acest scop pe fonduri europene
prin GAL, printr-un proiect pe
care l-am câștigat anul trecut
- finalizăm ultimele finisaje la
noua grădiniță de la Secusigiu,
investiție pe care am realizato printr-un proiect pe care l-am
câștigat la Ministerul Educației.
Mă refer în special la amenajarea
locurilor de joacă din curte
- vom interveni pentru întreținerea drumurilor din comună prin
lucrări de reprofilare
- începem procedurile de proiectare pentru construcția unei capele
mortuare la Secusigiu și a alteia la
Sânpetru German, aceasta în prima fază, deoarece în faza a doua
vom pregăti proiectele pentru capele la Satu Mare și Munar
- pe linia asigurării curățeniei în
comună avem prevăzute sume în
vederea achiziționării și montării
de coșuri de gunoi
- continuăm lucrările la rețeaua
de apă în comună, care sunt aproape finalizate, urmând a realiza conectarea stației la rețeaua electrică, lucru ce durează din păcate,
fiind necesare o serie de avize birocratice, spre exemplu, doar pentru
racordarea noii grădinițe din Secusigiu a trebuit să așteptăm 8 luni
de zile pentru avize. În acest an s-a
reușit și subtraversarea căii ferate
către Satu Mare
- de asemenea, vom susține activitățile sportive ( avem în comună 3 echipe de fotbal), activitatea
școlilor, precum și cele culturale
prin organizarea unor evenimente specifice, cum ar fi sărbătorile
din Secusigiu și Sînpetru German.
Tot la acest capitol susținem și
activitatea ansamblului comunei-„Sorocul” și spre bucuria mea
avem mulți copii la repetiții, ceea
ce este un lucru bun, fiindcă înseamnă că vom avea continuitate

Știați că ... despre 8 Martie!

• Istoria Zilei Internationale a Femeii incepe inca din 1910, iar prima
recunoastere internationala vine la
Copenhaga, din partea Internationalei Socialiste
• Prima Zi Internationala a Femeii
s-a tinut la 19 mai 1911 in Germania,
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Austria, Danemarca si in alte cateva
tari europene. Data a fost aleasa de
femeile germane pentru ca, la aceeasi data in 1848, regele Prusiei a trebuit sa faca fata unei revolte armate
si a promis ca va face o serie de reforme, inclusiv introducerea votului

în promovarea tradițiilor noastre
locale.
-anul acesta finalizăm renovarea
Primăriei, care a început anul trecut
-vom reface instalațiile electrice la Căminele Culturale din Satu
Mare și Munar
Cu privire la proiectele de modernizare a instituțiilor școlare
pentru care am semnat contractele
de finanțare, și care au început pe
finele anului trecut, lucrările vor
continua și anul acesta, după cum
urmează:
-renovarea-modernizarea și dotarea școlii cu clasele I-VIII din
Sânpetru German
-renovarea-modernizarea și dotarea școlii cu clasele I-VIII din
Secusigiu
-renovarea-modernizarea și dotarea grădiniței PN din Sânpetru
German
-renovarea-modernizarea și dotarea grădiniței PN din Satu Mare
Cele prezentate mai sus sunt câteva dintre proiectele prevăzute
pentru acest an, proiecte pe care le
susținem din fonduri proprii, prin
programe ale Ministerului Dezvoltării, cu sprijin de la Consiliul
Județean și din fonduri europene.
Avem în plan însă și alte proiecte investiționale, dar despre aceste
proiecte doresc să vorbesc la momentul oportun, mai precis, atunci
când avem sigură sursa de finanțare,
după aprobarea bugetului local. Niciodată nu mi-a plăcut să discut
despre lucruri ipotetice, ci doar la
concret, pe date reale.
Fac precizarea că, pe lângă investițiile în lucrări și proiecte amintite,
structura bugetului va cuprinde și
capitolele destinate întreținerii parcului auto al comunei,, asigurarea
curățeniei în comună, asigurarea
sumelor de bani pentru organizarea
manifestărilor culturale, costul cu
iluminatul public etc.
Avem deja prevăzute în buget și
sumele pentru plata asistenților
personali.
Ca o concluzie, pentru acest an
2020 avem un plan administrativ
structurat corespunzător, pe capitole și obiective bine definite,
prin care să reușim administrarea
în bune condiții a comunei Secusigiu.
-Despre modul de administrare
pentru femei.
• 1975 a fost si anul proclamat de
catre ONU, ca Anul International
al Femeilor; perioada 1976 - 1985 a
fost declarata ca Deceniu ONU pentru conditia femeii
• In 1977 Adunarea Generala a ONU
a proclamat, printr-o rezolutie, ziua
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Primar
Cheșa Ilie
al comunei în acest an ce ne puteți
spune?
- Am alături de mine, la Primărie,
pe lângă viceprimarul Delamarian
Flavius și aparatul administrativ,
un Consiliu Local care în mare majoritate a înțeles că binele comunei
înseamnă a munci pentru interesul
comunității locale, deci, pot spune că avem la Secusigiu o unitate
a structurii administrative, ceea ce
este de bun augur și cum de altfel
este și normal să fie. Doar în unitate
și bună înțelegere poate exista progres, iar cei ce au dorit dezbinare și
au urmărit doar interese personale
sau politice nu au avut niciodată ce
căuta la Secusigiu.
Cât privește actul administrativ,
acesta va fi, ca și până acum, îndreptat spre cerințele cetățenilor,
existând o transparență totală în tot
ceea ce întreprindem din punct de
vedere administrativ, astfel încât să
se cunoască de către cetățeni toate
proiectele noastre, cu toate cheltuielile aferente, principiul de bază
fiind acela că orice proiect implementat în comună trebuie să fie
util și necesar pentru comunitatea
noastră locală, pentru progresul comunei Secusigiu.
De asemenea, ușa de la Primărie
este deschisă oricui dorește și chiar
rog cetățenii, 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.

Cum se apropie
ziua de 8 Martie
urez
doamnelor și domnișoarelor
din comună
un sincr
LA MULȚI ANI!

de 8 Martie ca Ziua Natiunilor Unite
pentru Drepturile Femeilor si Pace
Internationala.
• In anumite tari, cum e si cazul Romaniei, ziua de 8 Martie este sarbatorita si ca Ziua Mamei, motiv
pentru copii de a darui mamelor si
bunicilor mici cadouri.
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Se lucrează la Școala din
Sânpetru German

Administrația locală
începe anul 2020 în forță
Se lucrează la Grădinița
din Satu Mare

Continuă lucrările de reabiliatre a clădirii grădiniței din
Satu Mare.
Și pentru aceste lucrări finanțarea este asigurată printr-un
proiect câștigat de primarul
Cheșa Ilie prin programul
PNDL.
Renovarea clădirii a început anul trecut: a fost scoasă

pardoseala, acoperișul vechi
a fost dat jos și s-a trecut la
consolidarea clădirii.
Progresul lucrărilor este vizibil, imaginile fiind grăitoare
în acest sens.
Grădinița va fi complet reabilitată, atât interior cât și exterior!

Se lucrează la Școala din
Secusigiu

Lucrările au fost demarate,
prin pregătirea fundației pentru o anexă la clădirea școlii.
Practic, se va construi un
nou corp de clădire unde
să funcționeze laboratoarele școlii, construcția fiind

Se lucrează la renovarea
școlii din Sânpetru German.
Cu finanțare printr-un proiect câștigat prin programul
PNDL.
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

prevăzută nu doar cu săli de
clase ci și cu grupuri sanitare
utilate corespunzător.
Și aceată investiție se realizează în baza proiectului câștigat
de primarul Cheșa Ilie pe
programul PNDL.

Compartimentul Urbanism Atenționează!

Reamintim posesorilor de autorizații de construcție în curs de expirare sau expirate că au obligația, conform Legii 50/1991, republicată și actualizată, să se prezinte la
compartimentul urbanism al Primăriei pentru reglementarea situațiilor existente.Persoanele care au terminat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la
compartimentul urbanism și taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.
Primăria Secusigiu

Cum ne comportam vizavi de
CORONAVIRUS COVID-19
-Coronavirusul se transmite prin picături de lichid eliminate prin
tuse, strănut, vorbit, care intră în contact apoi cu mâinile, ochii,
mucoasa orală sau nazală. De pe mâinile celui infectat ajung pe
butoanele unui lift, pe bani, sau pe oricare alt obiect. Cine va atinge
acea suprafață cu mâna și apoi își va atinge fața, gura, ochii, va fi
infectat.
-pe suprafețe, la temperatura camerei, virusul rezistă între
până la 9 zile. Temperatura scăzută și umiditatea cresc durata de
supraviețuire, dar soluțiile dezinfectante pe bază de alcool, apă oxigenată sau hipoclorit îl distrug.
-virusul se răspândește rapid. Contagiozitatea este de aproape 3
ori mai mare decât a gripei sezoniere.
-perioada de incubație este între 2-14 zile, dar se pare că poate fi și
mai mare. În această perioadă, chiar dacă omul nu are simptome,
este contagios și răspândește virusul.
-simptomele sunt febra, tuse (de obicei seacă) și dificultate în
respirație
-igiena mâinilor este foarte importantă. Nu mâncați fără să vă
spălați pe mâini!
-atenție în mijloacele de transport în comun, în magazine, restaurante, la muncă. Ștergeți telefonul și tastatura deoarece de obicei
sunt cele mai murdare lucruri, dar și cele mai des folosite.
-statistic, 97-98% dintre cei infectați se vindecă.
Haideți să ne îmbunătățim igiena în această perioadă și vom trece
cu bine și de acest pericol!!
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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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 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 Secusigiu

Casă de piatră

UNC OCTAVIAN SI ARDELEAN
ALEXANDRA MARIA

Sper ca acest pas al întemeierii familiei să
aducă acestui cuplu numai bucurii și împliniri pe toate planurile.
Le doresc să se bucure de o viață fericită
împreună, presărată doar cu momente frumoase și bineînțeles, plină de sănătate.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar, Cheșa Ilie

Suntem în postul marii
sărbători pascale

Acest post, fiind cel mai lung si
cel mai aspru din posturile de durata intalnite in Biserica Ortodoxa, este cunoscut si sub denumirea de Postul Mare. Tinand seama
ca el aminteste si de postul celor
40 de zile tinute de Hristos inainte
de inceperea activitatii Sale mesianice (Luca IV, 1-2), a primit si
numele de Paresimi. In vechime,
Postul Sfintelor Pasti avea menirea de a-i pregati pe cei ce urmau
sa primeasca botezul in noaptea
Invierii.
In primele secole, unele persoane posteau doar in Vinerea Patimilor, altele doua zile inainte de
Pasti, altii o saptamana, in vreme
ce unii posteau opt saptamani.
La sfarsitul secolului al III lea,
Postul Sfintelor Pasti a fost impartit in postul prepascal (Postul
Paresimilor) care tinea pana la
Duminica Floriilor, cu o durata
variabila si Postul Pastilor (postul
pascal), care tinea o saptamana,
adica din Duminica Floriilor pana
la cea a Invierii Domnului. Dupa
Sinodul I ecumenic de la Niceea
din anul 325, Biserica de Rasarit
a adoptat ca durata acestui post sa
fie de sapte saptamani, durata prezenta si astazi.
Postul Paștilor este nu numai
cel mai lung și mai important, ci
și cel mai aspru dintre cele patru
posturi de durată ale Bisericii Ortodoxe.
În sec. IV, de ex., canonul 50 al Sinodului din Laodiceea, osândind
obiceiul unora de a întrerupe ajunarea în Joia dinaintea Paștilor, dispune să se ţină post aspru (mâncare
uscată) în toată Patruzecimea.
Cam în aceeași vreme, Constituţiile Apostolice (cartea V, cap.
18) recomandă să se postească, în
săptămâna ultimă, astfel: «În zilele
Paștilor postiţi începând din ziua a
doua (luni) până vineri și sâmbătă șase zile, întrebuinţând numai
pâine și sare și legume și bând apă,

Martie - luna Mărțișorului!
În vechime, pe data de 1 martie, mărţișorul se dăruia înainte de răsăritul soarelui, copiilor și tinerilor
- fete și băieţi deopotrivă. Șnurul de mărţișor, alcătuit din două fire de lână răsucite, colorate în alb și
roșu, sau în alb și negru, reprezintă unitatea contrariilor: vară-iarnă, căldură-frig, fertilitate-sterilitate,
lumină-întuneric. Șnurul era fie legat la mână, fie
purtat în piept. El se purta de la 1 martie până
când se arătau semnele de biruinţă ale primăverii:
se aude cucul cântând, înfloresc cireșii, vin berzele
sau rândunelele. Atunci, mărţișorul fie se lega de
un trandafir sau de un pom înflorit, ca să aducă
noroc, fie era aruncat în direcţia de unde veneau
păsările călătoare, rostindu-se: “Ia-mi negre’ele și
dă-mi albeţele”.
Unele legende populare spun că mărţișorul ar fi
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

fost tors de Baba Dochia în timp ce urca cu oile la
munte.
Cu timpul, la acest șnur s-a adăugat o monedă de
argint. Moneda era asociată soarelui. Mărţișorul
ajunge să fie un simbol al focului și al luminii, deci
și al soarelui.
Poetul George Cosbuc, într-un studiu dedicat mărţișorului afirma: “scopul purtării lui este să-ţi apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. Printr-asta
te faci prieten cu soarele, ţi-l faci binevoitor să-ţi
dea ce-i stă în putere, mai întâi frumuseţe ca a lui,
apoi veselie și sănătate, cinste, iubire și curăţie de
suflet... Ţărănii pun copiilor mărţișoare că să fie curaţi ca argintul și să nu-i scuture frigurile, iar fetele
zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele și cine nu le
poartă are să se ofilească.”

iar de vin și de carne abţineţi-vă în
aceste zile, căci sunt zile de întristare, nu de sărbătoare; iar vineri și
sâmbătă să postiţi, cei cărora le stă
în putinţă, negustând nimic până
la cântatul cocoșului din noapte.
Iar de nu poate cineva să ajuneze
în șir aceste două zile, să păzească
cel puţin sâmbăta, căci zice undeva Domnul, vorbind despre Sine:
Când se va lua de la ei Mirele vor
posti în zilele acelea». În sec. VII,
canonul 56 al Sinodului trulan
(692) interzice, sub pedeapsa caterisirii și excomunicării, consumarea hranei provenite de la animale (carne, ouă, brânză), în timpul
Păresimilor, osândind astfel direct
obiceiul armenilor și al apusenilor de a mânca lapte, ouă și brânză
în sâmbetele și duminicile acestui
post. La începutul secolului IX,
Can. 48 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului și Regulile Sfântului Teodor Studitul ne lasă să înţelegem că
monahii, în tot postul Paștilor, nu
mâncau decât o singură dată pe zi
(seara), îngăduindu-se numai celor ce lucrau (fizic) să guste puţină
pâine și la Ceasul IX din zi.
În vechime postul Păresimilor era
mult mai aspru decât cum se ţine
azi. Toate zilele erau de ajunare,
adică abţinere completă de la orice
mâncare și băutură până la. Ceasul
IX din zi (spre seară), afară de sâmbete și duminici, care erau exceptate de la ajunare.
Conform tradiţiei stabilite cu
timpul în Biserică, în cursul Postului Mare se postește astfel: în primele două zile (luni și marţi din
săptămâna primă) se recomandă,
pentru cei ce pot să ţină, post complet sau (pentru cei mai slabi) ajunare până spre seară, când se poate
mânca puţină pâine și bea apă; la
fel în primele trei zile (luni, marţi
și miercuri) și ultimele două zile
(vinerea și sâmbăta) din Săptămâna Patimilor.
Miercuri se ajunează până sea-

Cu banul de la șnur se cumpărau vin roșu, pâine
și caș proaspăt pentru că purtătorii simbolului de
primăvară să aibă faţa albă precum cașul și rumenă
precum vinul roșul.
Despre istoricul mărţișorului, Tudor Arghezi afirma
în volumul “Cu bastonul prin București”: “...La început, atunci când va fi fost acest început, mărţișorul
nu era mărţișor și poate că nici nu se chema, dar
fetele și nevestele, care ţineau la nevinovăţia obrazului încă înainte de acest început, au băgat de seamă că vântul de primăvară le pătează pielea și nu
era nici un leac. Cărturăresele de pe vremuri, după
care au venit cărturarii, făcând “farmece” și făcând
și de dragoste, au învăţat fetele cu pistrui să-și încingă grumazul cu un fir de mătase răsucit. Firul a
fost atât de bun încât toate cucoanele din mahala
și centru ieșeau în martie cu firul la gât.
...Vântul ușurel de martie, care împestriţa pleoapele,
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ra (odinioară până după săvârșirea
Liturghiei Darurilor mai înainte
sfinţite), când se mănâncă pâine și
legume fierte fără untdelemn.În tot
restul postului, în primele cinci zile
din săptămână (luni-vineri inclusiv)
se mănâncă uscat o singură dată pe
zi (seara), iar sâmbăta și duminica de
două ori pe zi, legume fierte cu untdelemn și puţin vin.
Se dezleagă de asemenea la vin
și untdelemn (în orice zi a săptămânii ar cădea), la următoarele
sărbători fără ţinere (însemnate în
calendar cu cruce neagră): Aflarea
capului Sfântului Ioan Botezătorul,
Sfinţii 40 de mucenici, Joia Canonului celui mare, înainte-serbarea
și după-serbarea Buneivestiri, precum și în ziua Sfântului Gheorghe,
iar după unii și în Joia Patimilor.
La praznicul Buneivestiri și în Duminica Floriilor se dezleagă și la
pește (când însă Bunavestire cade
în primele patru zile din Săptămâna Patimilor, se dezleagă numai la
untdelemn și vin, iar când cade în
vinerea sau sâmbăta acestei săptămâni, se dezleagă numai la vin).
Din cele mai vechi timpuri, postul
Păresimilor a fost ţinut cu multă
rigurozitate (de altfel, până astăzi,
postul acesta este încă cel mai mult
respectat în creștinătatea ortodoxă). Precum am văzut, Canonul 69
apostolic osândea cu caterisirea pe
slujitorii Bisericii și cu excomunicarea (afurisirea) pe credincioșii
laici care n-ar fi respectat postul
de miercuri și de vineri și pe cel al
Păresimilor, neadmiţând excepţii
decât în cazuri de boală.

nasul și bărbia, se numea mărţișor și, ca să fie luat
răul în pripă, șnurul de mătase era pus la zinții de
marţ. Dacă mai spunem că firul era și roșu, înţelegem că el ferea și de vânt, dar și de deochi.”
Menţionăm că la geto-daci anul nou începea la 1
martie. Astfel, luna Martie era prima lună a anului.
Calendarul popular la geto-daci avea două anotimpuri: vară și iarnă. Mărţișorul era un fel de talisman
menit să poarte noroc, oferit de anul nou împreună
cu urările de bine, sănătate, dragoste și bucurie.
Astăzi, valoarea mărţișorului începe să fie dată
doar de creaţia artistică. Se confecţionează din
orice și poate să semnifice orice. “Cândva, oamenii
credeau în puterea magică a mărţișorului. Acum
nu mai cred. Cândva, oamenii credeau că o babă a
urcat la munte cu 12 cojoace și a îngheţat. Acum
nu mai cred. Și nici nu vor mai crede vreodată. Tot
ce pot e să cunoască povestea. Atât.”
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Actele necesare întocmirii dosarului
pentru obținerea indemnizației
de creștere a copilului

- Cerere tip
-Act de identitate ambii părinți
-Certificat de naștere copil
- Certificatele de naștere ale celorlalţi copii (copie) - după caz;
Certificat de căsătorie -copie;
- Ancheta socială efectuată de
către Autoritatea Tutelară (în cazul în care părinţii nu sunt căsătoriţi); cererea în vederea efectuării anchetei sociale se depune
anterior dosarului la registratură
- Adeverinţă eliberată de autorităţile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte că a realizat timp de 24 luni
venituri profesionale supuse impozitului pe venit (ANEXA 2);
- Xerocopie după ultimul concediu medical - sarcină și lehuzie;
- Xerocopie după cererea înregistrată și depusă de beneficiar
la angajator (aprobată, semnată,
ștampilată de conducerea instituţiei și specificată data de la care
se solicită indemnizaţia de creștere copil, precum și perioada solicitării - până la 2 ani ,2-3-7 ani
pentru copilul încadrat în grad
de handicap);
- Adeverinţă privind stagiul de
cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii, pentru ambii pă-

COMEMORĂRI
MANOLEASA AGNES
POPOV DUSAN
POPA VERONICA
LIPITOR GHEORGHE
NEMES TIBOR

rinţi dacă îndeplinesc condiţiile de acordare (solicitarea se face
pentru 24 de luni anterior nașterii copilului, după data de 25 a lunii următoare nașterii copilului);
- Adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pe ultimele 24 luni anterior nașterii copilului (pentru părintele care nu
realizează venituri salariale sau
pentru persoana care realizează
venituri din alte activităţi prevăzute de lege pentru copilul născut de la 01.03.2012;
-Extras bancar cu ștampila băncii pentru opțiunea de virare ajutor în cont bancar
- Xerocopie după certificatul de
încadrare într-un grad de handicap al copilului pentru care se solicită
- Xerocopie după certificatul de
încadrare într-un grad de handicap al solicitantului;
- Xerocopie după hotărârea
de încredinţare a minorului către persoana solicitantă, hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, hotărâre
judecătorească de încuviinţare a
adopţiei, hotărâre de Instituire a
măsurii de plasament, etc;
Primăria Comunei Secusigiu

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

Obligațiile proprietarilor de câini!

1. Să prezinţi câinele la medicul veterinar pentru microcipare (microciparea câinilor
este obligatorie în România începând cu , data de 15 martie
2014)
2. Să prezinţi câinele la medicul veterinar pentru efectuarea
vaccinării antirabice și a deparazitărilor periodice (vaccinarea contra rabiei a câinilor și
pisicilor în vârstă de ‚ peste 3
luni; este obligatorie în România și trebuie efectuată anual)
3. Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân
aparţinând rasei comune, metișii acestora, excepţie făcând
exemplarele cu regim special
prevăzute, în normele meto-

dologice de aplicare a Legii nr.
258/2013.
Trebuie să știi!
- Câinii neidentificaţi și neînregistraţi aflaţi în spaţiile publice sunt consideraţi câini fără
stăpân și sunt trataţi conform
prevederilor legislaţiei specifice
în vigoare.
-Înregistrarea în RECS (Registrul de Evidenţă a Câinilor cu
Stăpân) este făcută exclusiv de
medicul veterinar și ai obligaţia de a-l notifica pe acesta, în
termen de 7 zile, asupra evenimentelor referitoare la animal:
vânzare, cumpărare, pierdere,
dispariţie, furt, donaţie, moarte.

În atenția
cetățenilor

oada absenței părinților sau tutorelui, după
caz.
Persoana desemnată trebuie sa faca parte
din familia extinsă, adică sa fie rudă până la
În atenția, părinților care pleacă gradul patru inclusiv, să aibă minimum 18
ani si să îndeplinească condițiile materiale
la muncă în străinătate,
și garanțiile morale necesare creșterii și înfie că au contract de muncă sau
grijirii unui copil.
nu, dar își lasă copiii acasă :
Serviciul Public de Asistență Socia- Confirmarea persoanei în întreținerea
lă anunţă că părinții/persoanele care au careia va rămâne copilul, se efectuează de
copii minori în îngrijire și vor să plece în către instanța de tutelă.
străinătate, au obligaţia de a notifica aceas- La Serviciul Public de Asistență Socială al
tă intenţie reprezentanților serviciului pu- primăriei, cei în cauză, vor primi îndrumablic de asistență socială de la primăria de re și sprijin în vederea întocmirii dosarudomiciliu, cu minimum 40 de zile înainte lui privind delegarea autorității părintești
de a părăsi ţara și să desemneze o persoa- temporare, pentru a fi depus cu celeritate la
nă care se va ocupa de copii, potrivit Legii judecătoria de circumscripție.
272/2004, privind protecţia drepturilor co- În aceste sens, sunt necesare următoarele
pilului (modificătă și completată prin Le- documente:
gea 257/2013), republicată, cu modificările - copie xerox de pe carte de identitate a
și completările ulterioare. În acest sens, pot părintelui/părinților care pleacă;
exista mai multe situații:
- sentință de divorț;
1.În situația în care doar unul dintre - certificat de deces;
părinți pleacă în străinătate(la muncă sau - copie xerox de pe cartea de identitate a
în alte situații), are obligația să se prezinte persoanei desemnată, responsabilă să se
la primăria de domiciliu, cu cel puțin 40 de ocupe de creșterea, îngrijirea și educarea
zile înainte de a pleca în afara țării, pentru copilului/copiilor rămași acasă;
a declara cu cine va rămâne copilul/copiii -cazier judiciar
pe perioada plecării sale la muncă în stră- - adeverință de venit, cupon pensie, etc,
inătate.
privind veniturile persoanei responsabile
În aceste sens, sunt necesare următoarele
să se ocupe de creșterea, îngrijirea și edudocumente:
carea copilului/copiilor rămași acasă;
- copie xerox de pe carte de identitate a
- adeverință de la medicul de familie penpărintelui care pleacă;
tru persoana responsabilă;
- copie xerox de pe carte de identita-copie xerox de pe certificatele de naștere/
te a persoanei desemnate să se ocupe de
cărților de identitate/ ale copilului/copiilor;
creșterea, îngrijirea și educarea copilului/
-adeverință de la școală pentru elev/i;
copiilor rămași acasă;
-copie xerox de pe certificatele de naștere/ -adeverință de la medicul de familie pencărților de identitate/ ale copilului/copiilor; tru copil/copii,etc.
3. În cazul în care ambii părinții părăsesc
-adeverință de la școală pentru elev/i;
-adeverință de la medicul de familie pen- țara, este valabilă și obligatorie aceeași procedura de la punctul 2.
tru copil/copii;
!!! Procedura administrativă(la pri- adeverință de la medicul de familie penmărie), precum și cea judecătorească este
tru persoana responsabilă,etc.
2.În cazul familiei cu un singur părinte( gratuită, privind delegarea autorității
divort, deces, etc.), părintele/tutorele are părintești temporare.
obligația de a notifica în scris intenția lui de Atenţie! Părinţii care nu notifică autorităa pleca în străinătate în fața reprezentanților ţile locale cu privire la intenţia de a pleca
serviciului public de asistență socială de la la muncă în afara ţării, constituie contraprimăria de domiciliu, respectând terme- ventie (daca nu a fost săvârșită în astfel de
condiții încât potrivit legii să fie consideranul mai sus menționat.
Notificarea trebuie sa conțină, în mod tă infracțiune) și se sanctionează cu amenobligatoriu, desemnarea persoanei care se da de la 500 lei la 1000 lei.
va ocupa de întreținerea copilului pe periPrimăria Comunei Secusigiu
stabilite de organul fiscal
competent, precum și pentru obligaţiile fiscale acceAducem la cunostinta ce- fiscale accesorii, în ordinea sorii;
c) în funcţie de data detatenilor ca, potrivit preve- vechimii;
punerii
la organul fiscal a
derilor legale privind Co- b) obligaţiile cu scadenţe
dul de procedura fiscala, la viitoare, la solicitarea debi- declaraţiilor fiscale rectificative, pentru diferenţele
plata impozitelor si taxelor torului.
de obligaţii fiscale princilocale se sting cu prioritate În scopul stingerii oblipale stabilite de contribuaamenzile contravenţiona- gaţiilor fiscale, vechimea
bil/plătitor, în cazul în care
le individualizate în titluri acestora se stabilește astfel: legea prevede obligaţia
a) în funcţie de scaden- acestuia de a calcula cuanexecutorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debi- ţă, pentru obligaţiile fiscale tumul obligaţiei fiscale;
torul indică un alt tip de principale;
d) în funcţie de data
obligaţie fiscală, urmand b) conform termenului de primirii, în condiţiile leplată determinat în funcţie gii, a titlurilor executorii
apoi urmatoarea ordine:
a) toate obligaţiile fiscale de data comunicării deci- transmise de alte instituţii.
principale, în ordinea ve- ziei pentru diferenţele de
Primăria
Comunei Secusigiu
chimii, și apoi obligaţiile obligaţii fiscale principale

Despre stingerea
obligațiilor fiscale

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Proiecte câștigate
Proiecte pregătite pentru FDI
pentru comuna Secusigiu Asfaltare străzi în Secusigiu, Satu Mare,
Proiecte finalizate
Amenajare trotuare pavate
Valoare: 60.000 EURO
FONDURI EUROPENE- GAL
Amenajare Remiză Pompieri
Valoare: 80.000 EURO
FONDURI EUROPENE- GAL

Construcție grădiniță nouă
la Secusgiu
Valoare: 1.138.000.LEI
FONDURI NAȚIONALE- MIN. EDUCAȚIEI
Proiecte aflate în lucru:
Reabilitare-modernizare

Școala din Secusigiu

Reabilitare-modernizare

Școala din Sânpetru German
Valoare: 5.324.341 LEI
FONDURI NAȚIONALE- PNDL

Reabilitare-modernizare

Grădinița din Sânpetru German
Reabilitare-modernizare

Grădinița din Satu Mare
Valoare:1.075.285 LEI
FONDURI NAȚIONALE- PNDL

Construcție- amenajare-dotare
Gospodăria de Apă Secusigiu
Introducere rețea apă

Munar, Sânpetru German
14 km

Valoare: 15.000.000 LEI

FONDURI NAȚIONALE- FDI
Realizare branșamente gospodării
la rețeaua de apă potabilă

Valoare: 16.000.000 LEI
FONDURI NAȚIONALE- FDI

Primar
Cheșa Ilie
Toate cele prezentate sunt proiecte de
investiții care s-au câștigat pentru comuna Secusigiu și care la acest moment sunt
în diverse stadii.
Unele au fost finalizate ( Remiza din
Sânpetru German, tronsoane de trotuare
pavate în comună-pe fonduri europene
prin GAL, grădinița nouă din Secusigiu- fonduri de la Ministerul Educației),
unele sunt în lucru (Modernizare școli
și grădinițe, gospodăria de apă- fonduri

naționale), altele urmează să înceapă
anul acesta (amenajarea de noi tronsoane de trotuare pavate-fonduri europene),
iar altele sunt pregătite pentru a fi depuse
pe FDI( asfaltare a încă 14 km și realizarea branșamentelor).
Fiecare sumă de bani adusă pentru comună înseamnă progres!
Acesta este modul în care trebuie să
acționăm și pe mai departe: atragerea
de fonduri europene și naționale pentru
proiectele mari de dezvoltare ale comunei.
De asemenea, pentru o serie de proiecte de investiții s-au obținut sume de la
Consiliul Județean Arad!
Vă asigur că vom continua să depunem
tot efortul necesar pentru accesarea și a
altor linii de finanțare prin care să continuăm modernizarea comunei noastre.
Împreună pentru
comuna Secusigiu !
Primar Cheșa Ilie

TOTAL SUME ATRASE
PENTRU COMUNA SECUSIGIU
PRIN PROIECTELE CÂȘTIGATE:
FONDURI EUROPENE
240.000 EURO
FONDURI NAȚIONALE
25.537.626 LEI

Valoare:18.000.000 LEI

FONDURI NAȚIONALE- Min. Dezvoltării
Proiecte câștigate
și care urmează
să înceapă anul acesta
Amenajare trotuare în comună
Valoare: 100.000 EURO
FONDURI EUROPENE-GAL
Avem o administrație locală de toată lauda!
Prin aceste investiții aflate în lucru
comuna Secusigiu va progresa mult!
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Primăvara înseamnă viaţă, speranţă, lumină .
Este luna sărbătorii Zilei de 8 Martie.
Vă urăm cu respect, stimate doamne şi domnişoare, să aveți parte
de o lună martie care să vă aducă numai împliniri,
sănătate şi fericire alături de cei dragi , o lună a primăverii care
să vă lumineze inimile și să vă umple suﬂetul de bucurie și căldură .
La Mulți Ani!
Să aveți parte de o primăvară așa cum vă doriți!

Primar Cheșa Ilie

