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Pu b l i ca ț i a l o ca l ă a co mu n ei S e c u s ig iu

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

NU LOZINCI! NU VORBE! FAPTE!
Chiar dacă am avut această perioadă grea
din punct de vedere al restricțiilor impuse în
perioada pandemiei COVID, administrația locală a continuat lucrările publice pentru modernizarea comunei! Exemplu este trecerea la
realizarea unor noi lucrări de asfaltare în comună.
Primarul Cheșa Ilie a început asfaltarea unor
noi străzi din Munar, Sânpetru German și Secusigiu, urmând a începe noi lucrări de asfaltare și la Satu Mare! 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 locuitorii din comună și care,
iată, a continuat și în lunile martie- apriliemai.
Utilajele grele au fost din nou pe străzile
din comună, s-a lucrat la foc continuu și s-au
asfaltat noi kilometrii, noi străzi. Comuna
Secusigiu a devenit un șantier al asfaltărilor.

Proiectul primarului Cheșa Ilie
de asfaltare străzi merge înainte

Noi
străzi
asfaltate
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Noi străzi în asfaltare!

Împreună cu toți locuitorii comunei, mi-am dorit de multă vreme să
văd că se asfaltează străzile în comuna noastră. Prin multă muncă
și implicare, în calitate de primar al
comunei Secusigiu, am reușit să demarăm pe ﬁnal de an 2018 acest proiect de asfaltare, care cuprinde asfaltarea a 15 km de străzi. Nu a fost
ușor, dar am izbutit, iar de atunci în
ﬁecare an am prevăzut asfaltarea de
noi străzi, lucru vizibil și în lunile
martie- aprilie a acestui an când s-a
lucrat la asfaltarea unor noi străzi.
Facem lucrări de calitate, complete,
pentru a nu mai ﬁ necesar să intervenim pe aceste străzi în anii următori. Comuna Secusigiu se asfaltea-

ză, așa cum ne dorim toți cei care
locuim aici și prin aceste lucrări facem pași importanți spre modernizarea și dezvoltarea comunei noastre,
lucru care, sunt convins că este pe
placul tuturor concetățenilor mei.
Menționez, că vom continua asfaltările în comuna Secusigiu, deoarece pe viitor vom derula și alte asemenea proiecte de asfaltare străzi, totul
ﬁind raportat la sursele de ﬁnanțare
de care vom dispune, astfel încât să
nu avem an fără lucrări de asﬂatare străzi. Scopul meu este să văd toate străzile asfaltate din comună în
proporție de 100% !
Primar Cheșa Ilie
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Comuna Secusigiu
este în zona metropolitană!

IN ATENȚIA LOCUITORILOR DIN
COMUNA SECUSIGIU ȘI A SATELOR
APARȚINĂTOARE SÂNPETRU GERMAN, SATU-MARE, MUNAR SI SECUSIGIU - În stare de alertă, arădenii
se pot deplasa dinspre sau către
anumite localități fără a avea nevoie de declarație. Zona mteropolitană arădeană a fost avizată
de Comitetul Județean pentru
Situații de Urgență Arad. Care
sunt localitățile?
Conform studiului înaintat
Băncii Mondiale, Aradul are ca

zonă metropolitană următoarele localități: municipiul Arad,
orașele Curtici, Nădlac, Pecica,
Sântana, Pâncota și Lipova, precum și comunele Semlac, Șeitin,
Peregu Mare, Iratoșu, Dorobanți,
Șofronea, Macea, Șimand, Zărand, Olari, Seleuș, Șiria, Zimandu Nou, Livada, Covăsânț, Vladimirescu, Ghioroc, Păuliș, Zăbrani,
Frumușeni, Fântânele, Șagu, Vinga, Zădăreni, Felnac și - COMUNA SECUSIGIU -

Din 15 mai - stare de alertă
- despre slujbele religioase- Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală și spovedanie, vor respecta distanţa de 2 m, așteptând pe
un singur rând. Distanța de 2 m
între două persoane urmează a fi
respectată de la intrarea în biserică până la părăsirea ei.
- Se recomandă vârstnicilor,
persoanelor cu probleme majore de sănătate și persoanelor din
grupele cu risc sporit să rămână
acasă în timpul săvârșirii slujbelor publice
- Nu se permite accesul în
lăcașul de cult a persoanelor care
prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
- Persoanele având COVID
– 19, persoanele care prezintă
simptome de infecție, persoanele
aflate în carantină, precum și persoanele care au intrat în contact
cu o persoană infectată nu pot intra în biserică și nici nu pot participa la vreo slujbă
- La slujbele săvârșite în afara
lăcașurilor de cult, distanța între
credincioși va fi de 2 m în orice
direcție.
- Folosirea măștilor de protecție
este obligatorie pentru toți
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participanții la slujbe, cu excepția
slujitorilor bisericești care rostesc rugăciuni, predică sau cântă
la strană
- Spovedania credincioșilor și
citirea unor rugăciuni pentru
aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul, cât și credinciosul care se
spovedește vor utiliza mască de
protecție și vor menține distanța
fizică sanitară
- Botezul și Cununia se vor
săvârși în lăcașul de cult cu un număr de maximum 16 participanţi
(slujitorii bisericești, credincioșii,
părinţii acestora și nașii)
- Slujba de înmormântare va fi
săvârșită în biserică (număr de
maximum 16 persoane) sau în
aer liber, respectându-se toate
normele sanitare, distanţă de 2 m
și alte prevederi legale în vigoare
- La intrarea în biserică, vor fi
amplasate soluții de dezinfectare,
iar fiecare credincios care intră în
biserică își va dezinfecta mâinile.
- În perioada de pandemie, se
va evita atingerea sau sărutarea
icoanelor

Din 15 mai situație de alertă
în România
Autorităţile au decretat stare de
alertă pe teritoriul României pentru
următoarele 30 de zile, începând din
15 mai. În această perioadă, deplasarea în afara localităţii este interzisă,
cu excepţia a 11 cazuri, când trebuie
completată o nouă declaraţie pe proprie răspundere.
CELE 11 CAZURI ÎN CARE DEPLASAREA ÎN AFARA LOCALITĂŢII ESTE PERMISĂ:
Motivul deplasării în afara localităţii
/ zonei metropolitane
1.interes profesional, inclusiv între
locuinţă/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare aactivităţii profesionale și înapoi
2. în scop umanitar sau de voluntariat;
3.realizarea de activităţi agricole
4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli
5.îngrijirea sau administrarea unei
proprietăţi din altă localitate; eliberarea de documentenecesare pentru obţinerea unor drepturi
6. participarea la programe sau pro-

ceduri în centrele de tratament;
7.asistenţă medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanţă
8.activităţi recreativ -sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism,
drumeţie,alergare, canotaj, alpinism,
vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;
9. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și
respectarearegulilor de distanţare socială
10. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere avehiculelor, activităţi care nu
pot fi efectuate în localitatea de domiciliu
11. alte motive justificate (precum:
îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor
de familie;îngrijirea unei rude/afin sau
persoană aflată în întreţinere; asistenţa
persoanelorvârstnice, bolnave sau cu
dizabilităţi; deces al unui membru de
familie; asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice)
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SVSU Secusigiu vă atenționează!

Întrucât primăvara a venit, iar odată cu
acest anotimp a apărut și vegetaţia uscată
rezultată din salubrizare și alte activităţi
gospodărești. Arderea acestor deșeuri vegetale constituie o activitate cu risc ridicat de producere a incendiilor. Pentru a
preveni producerea unor evenimente ce
pun în pericol viaţa, sănătatea și bunurile
persoanelor vă aducem la cunoștinţă următoarele măsuri care trebuie sa le aveţi
în vedere la arderea vegetaţiei uscate:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu
pericol de incendiu și pe timp de vânt este
interzisă;
• Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea
măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asiMANDRU VLADIMIR
COMEMORĂRI

ORGA SOFIEA
GANEA MARIN
FLOCA TIMOFTEI
ROSU MARIN
HOMEI VASILE
MORAR ROSVITTA-HILDEGARD
ONOFREI OREST

gurându-se supravegherea permanentă a
arderii, precum și stingerea jarului după
terminarea activităţii;
• Utilizarea focului deschis nu se admite
la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide
combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale
sau substanţe combustibile: lemn, hârtie,
textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.,
fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare ;
• Arderea vegetaţiei uscate se execută
numai pe baza permisului de lucru cu foc
acordat in urma întocmirii documentaţiei prealabile de către Garda de Mediu.
• Trebuie acordată o atenţie sporită și
coșurilor de fum care, după lunga utilizare în perioada iernii ar putea fi pline cu
funingine ce se poate aprinde.
Încălcarea prevederilor cu privire la
focul deschis, susmenţionate precum și
nesesizarea acestor încălcări autorităţilor
abilitate, atrage după sine răspunderea
contravenţională sau penală, după caz, în
conformitate cu actele normative în vigoare.
SVSU Secusigiu

DANCI VASILE

GRIGORE FLORICA

PETCOV ALEXANDRU

DOBREA COSTEL

MAGDIN OLGA

SALAGEAN IOAN

ZLATAR IOSIF

BABONI ROZALIA

MARCU GHEORGHE

MEDGYES GAVRIL

BAESU MARIA

COVACI IOAN

INDREI TOADER

LUPEA MARIA

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

Casa de pensii
anunță

Având în vedere prevederile art.49 și 50
din Decretul Președintelui României nr.
195/16.03.2020, privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României nr.
212/16.03.2020, Casa Județeană de Pensii Arad, începând cu 25.03.2020, pe toata
durata decretării stării de urgenta, anunță:
În perioada sus menționată, Relația cu
publicul se face NUMAI prin telefon, email, fax și postă. Tel: 0257 281345, 0257
281320 - Centrala
Tel: 0257 210120 - Serviciul Evidența
Contribuții
Fax: 0257 214061
Email: pensii.arad @ cnpp.ro
I. Operațiunea de înregistrare a cererilor
de deschidere a drepturilor de pensie se va
realiza telefonic la numerele:
0257 – 281 320
0257 – 281 345
sau pe adresele de e-mail:
pensii.arad @ cnpp.ro

loredana.szatmari @ cnpp.ro
II. Plata ajutoarelor de deces se va face
prin mandat poștal sau în cont bancar, actele necesare solicitării ajutorului de deces
sunt: cerere tip, copie act identitate solicitant, copie certificat de deces, dovada suportării cheltuielilor de deces, nr. de telefon solicitant.
Se vor trimite prin fax la nr. 0257 – 214
061, e-mail: pensii.arad @ cnpp.ro, sau
prin posta la adresa din Arad, Str. Voluntarilor, Nr. 2A, Cod 310157.
III. Contribuţia de asigurări sociale datorata de persoanele care au încheiat contracte de asigurare sociala la Casa Judeţeana de Pensii Arad, se va plătii NUMAI
prin Banca, în contul de Trezorerie RO23TREZ02122210304XXXXX.
IV. Eliberarea de negaţii E101 pentru
persoanele care desfășoară muncă sezonieră în Germania, nu se vor mai elibera atâta timp cât statele se află în stare de
urgență și au graniţele închise.
V. Alte cereri, solicitări, adeverințe de
stagiu, recalculări pensii, pensia pentru
luna decesului, cupoane de pensii, etc., se
vor transmite prin fax, e-mail sau poștă.

Trebuie să fim uniți,
solidari și responsabili
în aceste vremuri grele
prin care trece România
și lumea întreagă

Viceprimar
Delamarian Flavius
Ne aflăm într-o situație fără
precedent, o situație neprevăzută și care iată, pune în pericol
viața tuturor.
Acest virus extrem de contagios
a schimbat practic întreaga lume.
A schimbat modul de viață și a
adus pericolul îmbolnăvirii și în
anumite cazuri al morții.
De aceea, după cum ați văzut
și de la posturile TV sau din
informările online, cu toții trebuie să privim această situație
în care ne aflăm acum cu mare
seriozitate și responsabilitate !
Nu este de glumă!

Dovadă stau miile de infectări
din lume, sutele de infectări din
România, precum și cazurile de
deces provocate de acest virus
COVID-19.
Dragi consăteni, în aceste clipe
grele pentru locuitorii localităţilor noastre și pentru întreaga
naţiune, vă aduc la cunoștinţă că
administraţia locală a fost și este
la dispoziţia cetăţenilor care doresc si au nevoie de sprijin.
Va rugăm să respectaţi in totalitate măsurile impuse de către
autorităţile naţionale.
Gândiţi-vă atât la voi, dar și
la părinţii și bunicii voștrii. In
același timp viaţa trebuie să
continue.
Să respectăm măsurile de izolare, distanțare socială, măsurile de igienă și prevenire acum,
pentru a putea să ne bucurăm
de vara ce va veni!
Multă sănătate!
Dumnezeu să vă fie alături!
Viceprimar
Delamarian Flavius

Respectați regulile!

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur,
vă rugăm insistent SĂ RESPECTAȚI CU STRICTEȚE
următoarele măsuri de prevenție!!!

EVITAȚI ZONELE AGLOMERATE! Este o modalitate
simplă de a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi.
EVITAȚI CONTACTUL CU ALTE PERSOANE! Stați la 1,5
m de ceilalți.
SPĂLAȚI-VĂ CÂT MAI DES PE MÂINI! Și folosiți dezinfectant ori de câte ori intrați și ieșiți dintr-un loc public.
DEZINFECTAȚI SUPRAFEȚELE PE CARE LE ATINGEȚI!
Telefon, masă, calculator, mânerul de la ușă etc.
DESCURAJAȚI PANICA! Panica nu ajută pe nimeni,
dacă suntem responsabili și respectăm regulile impuse de către
autorități, vom fi protejați de orice pericol.
SEMNALAȚI AUTORITĂȚILOR ORICE CAZ DESPRE
CARE AVEȚI CUNOȘTINȚĂ CĂ AR FI PUTUT INTRA ÎN
CONTACT CU O PERSOANĂ CONFIRMATĂ CU COVID-19
SAU CARE AR FI VENIT DINTR-O ȚARĂ AFECTATĂ ȘI CARE
NU SE AFLĂ LA IZOLARE!
DACĂ AVEȚI SIMPTOME DE GRIPĂ SAU RĂCEALĂ
RĂMÂNEȚI ACASĂ! SUNAȚI MEDICUL DE FAMILIE PENTRU A SOLICITA SFATURI
ÎN CAZUL ÎN CARE SUSPECTAȚI CĂ SUNTEȚI INFECTAT CU COVID-19 APELATI NUMARUL DE URGENTA 112!
DACĂ VĂ AFLAȚI ÎN AUTOIZOLARE LA DOMICILIU RESPECTAȚI CU STRICTEȚE RECOMANDĂRILE
AUTORITĂȚILOR!
PUTEȚI OBȚINE DETALII DACĂ SUNAȚI LA
0800.800.358, CARE ESTE UN NUMĂR DE INFORMARE, NU
ESTE UN NUMĂR DE URGENȚĂ.
Primăria Comunei Secusigiu
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Investițiile publice continuă
Grădinița PN din Satu Mare
în totală modernizare
VALOARE: 318 251 lei
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Împreună pentru comuna noastră

FINANȚARE câștigată prin PNDL
Primar Cheșa Ilie
Preocuparea mea permanentă, în calitate de primar al comunei, este să găsesc
soluțiile optime pentru asigurarea unei
administrații corecte și oneste, îndreptată
spre binele comunității noastre locale, cu
deschidere către promovarea unei linii administrative prin care să evoluăm pozitiv
de la an la an.
Este o preocupare pe care am avut-o încă
de la preluarea primului mandat de primar și sunt convins că ați observat cu toții
că an de an am avut planificate investiții
de modernizare a comunei noastre, cu
cele 4 localități aferente: Secusigiu, Munar,
Sânpetru German și Satu Mare.
Tot ceea ce facem este la vedere, fără
ascunzișuri, cheltuind cu responsabilitate
banii pe care-i avem la dispoziție, de așa
manieră încât să ne putem gospodării la
nivel local, fără a crea datorii, cum au fost
când am preluat primul mandat de primar.
Gândind astfel s-a reușit derularea în
bune condiții a activității administrative,
inclusiv prin implementarea unor proiecte necesare dezvoltării comunei, având
mereu în vedere accesarea de fonduri europene, de la Consiliul Județean sau fonduri guvernamentale, prin care să derulăm proiecte cu impact pentru dezvoltarea
urbanistică a comunei.
Cu privire la astfel de investiții necesare și
utile pentru comuna noastră, chiar acum
avem pe rol o serie de lucrări cu impact
pentru modernizarea comunei Secusigiu,
făcând referire aici la următoarele proiecte:
- continuă asfaltarea unor noi străzi în
comună
-se lucrează la Școala din Secusigiu

- se lucrează la reabilitarea clădirii
grădiniței din Satu Mare
- este în renovare totală școala din
Sânpetru German
- este în lucru refacerea clădirii grădiniței din Sânpetru German
- au fost derulate multiple lucrări de
dezinfecție în toate localitățiel comunei
- au continuat lucrările de reabilitare a
clădirii Primăriei
- a fost finalizată întreaga rețea de apă,
dar din cauza perioadei de restricție datorită pandemiei COVID nu s-a lucrat în
Italia și nu a venit transformatorul solicitat pentru legarea stației la electricitate
-a fost finalizată licitație pentru amenajarea de noi trotuare în comună, proiect
pe care l-am câștigat pe fonduri europene
prin GAL
Toate acestea sunt proiecte importante
pentru comună, investiții de care vor beneficia multe generații de acum încolo.
Doresc să vă asigur că împreună cu viceprimarul Delamarian Flavius, cu echipa de la Primărie și Consiliul Local vom
continua să realizăm un program corect
de implementare de noi proiecte necesare pentru comuna noastră, prin care să
continuăm pe acest drum al dezvoltării
administrative, sub forma îmbunătățirii
condițiilor de urbanism și asigurarea în
comună a tuturor facilităților de care avem
nevoie ca și comunitate locală.
Avem stabilitate bugetară, iar printr-o
gestionare realistă a sumelor de care dispunem, completate prin accesarea de fonduri europene și guvernamentale, reușim
pas cu pas și implementarea graduală a
unor noi proiecte de investiții pentru modernizarea comunei.
Vă transmit tuturor gândurile mele bune,
dorind, ca împreună, să ne administrăm
cât mai bine, cu cât mai multe realizări,
trăind în pace și armonie, pentru a avea o
comună caracterizată prin liniște și bună
înțelegere între oameni.
Totul cu onestitate în ceea ce gândim și
facem.
Primar Cheșa Ilie

Nevoile de educație ale copiilor în
atenția administrației locale

Având în vedere dificultățile cu care se
confruntă elevii din comuna Secusigiu din
cauza pandemiei COVID-19, voi renunța
la banii alocați pentru activitățile culturale ( Fiii satului, Zilele localității Sânpetru
German și ziua copilului), și vom pune la
dispozitie in prima fază copiilor din clasa a VIII-a aparatura necesară și cartele
telefonice pentru a putea invata on-line

pentru pregătirea examenului de evaluare
națională!
Căutăm soluții pentru a sprijini copiii
cu situație materială precară, ca din anul
școlar 2020-2021 să le punem la dispozitie si lor câte un aparat și cartele telefonice
necesare învățării on-line.
Cu respect
primarul vostru Ilie CHEȘA

„Învățământul, confortul copiilor și al dascălilor este o prioritate
pentru administrația pe care o conduc. Școlile și grădinițele
vor fi modernizate la standarde europene”- primar Cheșa Ilie
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Continuă modernizarea comunei Secusigiu- ÎN BINE !

Grădinița PN din Sânpetru German
în totală modernizare
VALOARE: 504 122 lei
FINANȚARE câștigată prin PNDL

Școala din Secusigiu
în totală modernizare
VALOARE: 2 536 387 lei

FINANȚARE câștigată prin PNDL

Școala Secusigiu va fi extinsă și modernizată la standarde europene, va aduce confortul și va avea condiții favorabile pentru copiii din comună și pentru profesori. Valoarea acestui proiect care a fost obținut după o muncă titanică este de 2 536 387 lei. Vom depune eforturi să finalizăm acest obiectiv
cât mai repede.
Vă doresc sanatate și păstrați distanța socială.
Al vostru primar Ilie Cheșa

Școala din Sânpetru German
în totală modernizare
VALOARE: 2 102 825 lei
FINANȚARE câștigată prin PNDL

Valoarea proiectului câștigat prin Programul Național de Dezvoltare Locală
este de 2 102 825 lei. Copiii din Sânpetru vor avea una dintre cele mai moderne
școli, cu sală de sport, grupuri sanitare și încălzire centrală modernă!
Primar Ilie Cheșa

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Spre Informare

Reguli de piață

ART. 7
(1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute
în ferma/gospodăria proprie de către
producătorii agricoli persoane fizice
care deţin atestat de producător se
realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol.
(2) Se interzice vânzarea produselor
cumpărate de la terţe persoane în baza
carnetului de comercializare.
ART. 8
(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către
primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria
în care se obţin produsele estimate a
fi destinate comercializării, în termen
de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător și după verificarea
faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.
(5) Carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum și
pentru produse apicole.
ART. 10
(1) Regimul de utilizare a filelor din
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:
a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.
(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se
restituie la primăriile care au emis
carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a
acestora.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică
pentru orice fel de vânzare de produse
agricole, în orice cantitate și structură
sortimentală, indiferent de calitatea
cumpărătorului, respectiv persoana
fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu
amănuntul în pieţe agroalimentare,
târguri și pieţe ambulante, pentru care
se aplică prevederile art. 15.
ART. 11
(1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători
agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei
acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri și pieţe ambulante.
Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de
pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 87 din 3
mai 2016 publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 345 din 5 mai 2016.
(2) În cazul transportului de

produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la
locul de deţinere la locul de comercializare, aceștia completează o filă din
carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător
cantităţilor transportate de producătorul agricol și structurii sortimentelor transportate.
(3) Fila prevăzută la alin. (2)
constituie documentul justificativ
pe timpul transportului, al desfacerii
mărfii, precum și al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.
(4) Prevederile alin. (2) nu se
aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/
recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate și atestatul de
producător.
ART. 14
(1) Comercializarea produselor din
sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face
pe baza documentului de identitate, a
atestatului de producător și a carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol.
(2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai
altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele
agricole proprii în spaţiile publice din
România, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1). Aceștia își desfășoară
activitatea în baza documentaţiei legale din statul membru de origine.
(3) Producătorii agricoli au
obligaţia afișării la locul de vânzare a
etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data
obţinerii produsului și preţul de vânzare.
ART. 15
Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare,
târguri și pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie la
sfârșitul fiecărei zile/perioade, în fila
din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută
la art. 11 alin. (2), produsele agricole
și cantităţile totale vândute în ziua/perioada respectivă.
Contravenţii și sancţiuni
ART. 16
Constituie contravenţii următoarele
fapte și se sancţionează după cum urmează:
a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la
1.000 lei, pentru persoane fizice;
b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli,
cu nerespectarea prevederilor art.
11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei
la 1.000 lei, pentru persoane fizice, și
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Procedura de obţinere
a atestatului de producător
Extras din LEGEA nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor
măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol
ART. 3
(1) Atestatul de producător cuprinde informaţii și date privind:
a) numele și prenumele producătorului agricol;
b) denumirea produselor și suprafaţa de teren exploatată, respectiv
efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat
de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/
ferma/gospodăria.
(2) Valabilitatea atestatului de producător este de un an de la data emiterii. Formularele tipărite și aflate în stoc își menţin valabilitatea până la
epuizarea stocului.”
(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice
care optează pentru desfășurarea unei activităţi economice în sectorul
agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.
(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condiţiile legii, atât pe baza
datelor din registrul agricol, cât și în teren, la fermele/gospodăriile agricole
deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, orașului, municipiului, sectorului municipiului
București, după caz, și de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile
prevăzute la art. 4.
(5) În cazul verificărilor efectuate de entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1),
rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se
eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător
sau respingerea solicitării.
ART. 4
(1) Atestatul de producător se eliberează de către primarie în termen
de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ emis de către una dintre structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din
agricultură, după caz, constituite conform legii și organizate la nivel local/
zonal/ judeţean/regional/naţional, care se înregistrează la primăriile comunelor, orașelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului București și
care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop, sau de către
entităţile teritoriale din subordine sau în coordonare, stabilite în condiţiile
legii, în acest scop.
Primăria Comunei Secusigiu
cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei
și confiscarea cantităţilor de produse
din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;
c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii
agricoli persoane fizice de la locul de
deţinere la locul de comercializare,
cu nerespectarea prevederilor art. 11
alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la
4.000 lei;
d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare
cu amănuntul din zonele publice, cu
nerespectarea de către administratorii
pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1)
și (2), cu amendă de la 12.000 lei la
37.500 lei;
e) neafișarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu
amendă de la 100 lei la 300 lei;
f) desfășurarea activităţilor de
valorificare a produselor agricole proprii și de exercitare a comerţului cu
aceste produse de către persoanele
fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de
comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, și care nu sunt

produse în ferma proprie, cu amendă
de la 15.000 lei la 22.500 lei;
g) eliberarea de către primar a
atestatului de producător și/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea
dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă
de la 15.000 lei la 22.500 lei;
h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie
proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol eliberat potrivit prevederilor
prezentei legi, cu amendă de la 7.500
lei la 15.000 lei.
ART. 17
Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se
realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională
de Administrare Fiscală, și de agenţii
și ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei
Române, de către poliţia locală și de
către persoanele împuternicite de primar.
Primăria Comunei Secusigiu
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Colțul de religie- 21 mai
Sﬁnții Împărați Constantin și Elena
Constantin și Elena au fost
canonizați pentru meritele și serviciile aduse bisericii și creștinismului,
iar astăzi sunt sărbătoriți de
ortodocși și greco-catolici.
Sﬁntii Constantin si Elena
sunt praznuiti in ﬁecare an
pe 21 mai.
Nascut in apropierea anului 274,
Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus, cunoscut si sub numele
de Constantin I sau Constantin cel
Mare, a fost imparat roman intre anii
306 – 337. Acesta devine conducator
al Imperiului Roman dupa ce ii infrange pe Maxentiu si pe Liciniu.
Constantin este una dintre cele mai
cunoscute figuri bisericesti datorita
promulgarii Edictului de la Milano.
Rezultatul intrevederilor dintre Constantin si Licinius, tinute la Mediolanum in februarie-martie 313 este
faimosul Edict de la Milano.
Acesta, impreuna cu Edictul de la
Tesalonic din anul 380, promulgat de
catre imparatul Teodosie, sunt cauzele principale pentru toleranta de care
a fost data dovada in cadrul Imperiului Roman mai intai la un nivel teoretic, iar apoi la nivel constitutional.
Sfântul Constantin cel Mare este
primul împărat roman creștin.
După ce l-a învins pe împăratul păgân Maxentiu, Constantin dă în anul
313 celebrul Edict de la Milan, prin
care religia creștină devine o religie
permisă.
El scutește Biserica de dări, drept de
care nu se bucurau templele păgâne, și îi înapoiază tot ceea ce îi fusese confiscat, acordându-i și dreptul
de a primi donații. Nu trebuie uitat
nici ajutorul acordat episcopilor cu
sume importante din tezaurul statului, pentru ridicarea de biserici și
întreținerea clerului.
El a dăruit Bisericii și dreptul de eliberare a sclavilor.
A înlăturat din legile penale pedepsele
contrare creștinismului, precum: răstignirea, zdrobirea picioarelor, stigmatizarea (arderea cu fierul rosu).
Prin legea din 321, Constantin cel
Mare a generalizat duminica ca zi de
repaus în Imperiu. Împăratul Constantin a adoptat legi care interziceau adulterul și avortul, abandonarea copiilor
nou născuți, răpirea copiilor și vinderea copiilor din motive de sărăcie.
Datorita lui are loc primul Sinod
Ecumenic, ținut în anul 325, la Niceea, pentru afirmarea dreptei credințe.
În cadrul acestui Sinod au fost alcătuite primele 7 articole ale Simbolului de credință (Crezul), a fost fixată

data Paștilor (prima duminică după
luna plină, după echinocțiul de primăvară) și s-au dat 20 de canoane
referitoare la disciplina bisericească.
Conform unei legende, in toamna
anului 312, in timpul luptei cu Maxentiu, Constantin cel Mare zaerste
pe cer o cruce stralucitoare deasupra
soarelui care avea inscriptia: “in hoc
signo vinces”, in traducere “prin acest
semn vei birui.” In timpul noptii, Iisus Hristos i s-a aratat in vis impreuna cu semnul crucii. Mantuitorul ii
cere acestuia sa puna semnul sfintei
cruci pe steagurile soldatilor pentru
ca acestia sa fie protejati de focurile
bataliei. Acesta a murit in anul 337,
insa a ramas in memoria ortodocsilor
ca fiind unul dintre pilonii de sprijin
ai crestinismului din acea perioada.
Imparateasa Elena, mama imparatului Constantin cel Mare, a trait
intre anii 248 – 329. Aceasta a fost
casatorita cu generalul roman Constantinuius Chlorus. Este cunoscuta
ca fiind o femeie extrem de credincioasa si pentru piosenia ei.
De asemenea, este artizana infaptuirii pelerinajului in Palestina si in provinciile rasaritene.
Mai mult decat atat, i-au fost atribuite gasirea moastelor Sfintei Cruci a
Mantuitorului nostru Iisus Hristos si
aflarea ramasitelor celor tei magi.
Legenda spune ca in timpul unui pelerinaj, Elena a vazut niste oameni ce
duceau un mort pe o colina unde se
aflau trei cruci. Acei oameni apropiau trupul mortului de fiecare cruce
in parte, iar cand mortul a ajuns in
dreptul ultimei cruci si a atins-o, a
inviat din morti. Acesta ar fi modul
prin care a fost descoperita crucea pe
care Mantuitorul a fost rastignit.
Tradiții și obiceiuri străvechi
In calendarul popular, sarbatoarea este
cunoscuta si drept Constantin Graur
sau Constantinul Puilor si se mai
spune ca este si sarbatoare a pasarilor
padurilor. Se spune din batrani ca in
aceasta zi pasarile padurii isi invata
puii sa zboare.
Viticultorii nu lucreaza in vie de ziua
Sfintilor Constantin si Elena, pentru ca
altfel graurii le vor manca recolta.
Conform traditiei, in aceasta zi nu se
lucreaza pamantul. Altfel, pasarile vor
provoca multe pagube. In unele zone
din tara aceasta este ultima zi in care
se mai poate semana porumb, ovaz si
mei, spunandu-se din batrani ca tot ce
se seamana dupa aceasta zi se va usca.
Pentru voia buna in familie, trebuie sa
punem in casa cel putin trei fire de bujori imbobociti.

Respectați regulile!
Sănătatea familiei trebuie
să fie preocuparea fiecăruia!

Primar Cheșa Ilie
A trecut deja aproape două luni
de când ne confruntăm cu această perioadă nefastă pentru întreaga
omenire: infecția COVID.
Este o perioadă încă critică, nu am
trecut de criza sanitară provocată
de pandemie!
Este important ca fiecare cetățen
să conștientizeze acest lucru, căci
cu toții trebuie să fim responsabili
atât pentru familia proprie, cât și
pentru comunitatea în care trăim.
Doar împreună, prin respectarea
normelor de igienă și comportament social putem spera să revenim
în siguranță la preocupările zilnice
pe care le aveam înainte de decretarea stării de urgență.
Nu trebuie să vă culcați pe-o ureche, cum se spune din bătrâni, și să

nu mai aveți grijă de recomandările medicilor și a autorităților, fiindcă respectarea izolării și a normelor impuse sunt benefice pentru
siguranța sănătății fiecăruia.
Prin astfel de măsuri se încearcă
controlarea răspândirii virusului și
protejarea oamenilor.
Știu că fiecare ar dori să se relaxeze cât mai repede aceste măsuri de
izolare, știu că mulți au situații dificile din cauza locurilor de muncă,
dar trebuie să punem sănătatea pe
primul plan.
Dacă suntem sănătoși, atunci putem să ne revenim la viața normală
și să sperăm la zile mai bune.
Așa cum am mai spus, în calitate
de primar sunt alături de comunitatea noastră locală și puteți să mă
contactați pentru problemele ce
apar în aria noastră administrativă
ori de câte ori este nevoie.
Fiți responsabili și tratați cu seriozitate această pandemie, respectați
întocmai recomandările autorităților!
Primar Cheșa Ilie

Prelungire valabilitate acte

Stimaţi cetăţeni, vă aducem la cunoștinţă că in conformitate cu decretul
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriu României, art. 14 - De la
terminarea stării de urgență, documentelor eliberate de autorităţile publice care expirate pe perioada stării de urgenţă trebuie refăcute în termen de
maxim 90 de zile.

Impozite/ taxe locale

În contextul riscului de răspândire a epidemiei cu COVID-19, se
prelungește primul termen de plată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.
Contribuabilii care achită integral aceste impozite beneficiază de
bonificația stabilită de Consiliul Local, până la 30 iunie 2020.
Primăria Comunei Secusigiu

Suspendarea executării silite
Conform ordonanței nr 29/18.03.2020
(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire
a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru
recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunţate în materie penală.
Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor
urmăribile reprezentând venituri și disponibilităţi bănești se aplică, prin
efectul legii, de către instituţiile de credit sau terţii popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale.
(4) Măsurile fiscale prevăzute la alin. (1)-(3) încetează în termen de 30
de zile de la încetarea stării de urgenţă.
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Acțiuni de dezinfecție în comună
Pentru siguranța comunității locale, pe parcursul stării de urgență s-au
dezinfectat străzile, stațiile de autobus, piețele, locurile de joacă, căminele culturale, școlile, principalele locuri publice din Secusgiu, Satu Mare,
Munar , Sânpetru German precum și
Primăria.
Cu utilajele agricole si atomizoare
s-a reușit ducerea la bun sfarsit intrun timp rezonabil dezinfectia propusă.
Dezinfectarea străzilor din Munar,
Secusigiu, Sânpetru German și SatuMare s-a făcut cu HIPOCLORIT DE
SODIU pentru a preveni răspândirea
virusului COVID-19
Alături de administratia locală au
venit o parte din fermierii locali cărora le și mulțumim pe această cale.
„Vreau sa le multumesc acelor persoane care sunt alaturi de noi in toate actiunile intreprinse, care pun accent pe spiritul civic si devotament
față de comunitatea in care locuiesc
si care au dat dovada inca o data
de respect si au pus pe primul loc
sanatatea si siguranta cetateanului! În special mulțumesc pompierilor, angajaților primăriei și consilierului Pavel Horti pentru sprijinul
acordat”- a precizat primarul Cheșa
Ilie.

21 MAI- Sﬁnții Constantin și Elena
Urăm tuturor
celor care
sărbătoresc
pe 21 mai
ziua de nume
Constantin, Elena,
sănătate, fericire
și un
sincer și călduros
La Mulți Ani!
Acțiuni de stropiri cu HIPOCLORIT DE SODIU se vor face periodic !
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

