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

În vizită de lucru
la Guvern și Parlament

Multă sănătate consătenei
Șepețan Varvara
- a împlinit vârsta de 100 ani Consăteana Șepețan Varvara a împlinit onorabila vârstă de 100 ani, ﬁind cea ma
vârstină persoană din localitatea Secusigiu.
Chiar dacă vârsta și-a spus cuvântul asupra stării de sănătate a consătenei noastre, aceasta a primit delegația administrației locale formată din primarul Cheșa Ilie
și consilierul local Pop Ioan, care au fost să o felicite pentru împlinirea a 100 de ani,
aducându-i acesteia și un tort și ﬂori pentru celebrarea zilei sale de naștere.
Noi urăm doamnei Șepețan Varvara „Multă Sănătate” și un călduros „La Mulți
Ani”!

În luna aceasta, primarul Cheșa
Ilie a făcut parte din delegația
care a reprezentat județul Arad la
întâlnirile oficiale de la Guvern
și Parlament, pentru discutarea
problemelor cu care se confruntă
administrațiile locale, precum și
pentru identificarea unor soluții
pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții ale comunelor, respectiv orașelor județului.
Delegația oficială a județului
Arad a fost compusă din doar 8
primari, printre care și primarul nostru Cheșa Ilie, împreună
cu europarlamentarul Gheorghe
Falcă, președintele C.J. Arad Iustin Cionca și primarul municipiului Arad Călin Bibarț.
„În cadrul vizitelor oficiale s-au
dezbătut o serie de probleme administrative de interes pentru
comunitățile locale, dintre acestea putând aminti:
-finanțarea proiectelor pe programul PNDL și ne-am exprimat
nemulțumirea deoarece PSD
Arad a boicotat finanțarea pro-

iectelor pentru drumuri
- alocarea banilor necesari
pentru însoțitorii persoanelor
cu handicap deoarece primăriile fac eforturi pentru a asigura
salariile inițiatorilor
- s-a discutat despre simplificarea procedurilor pentru accesarea fondurilor europene
- s-a discutat problema caselor
de stat pentru că legea 112 face
referire doar la chiriași din momentul adoptării legii iar azi
chiriașii noi nu au posibilitatea
de a cumpara casele în care stau
cu chirie
- s-a pus problema crescătorilor de ovine deoarece nu au unde
să vândă lâna și nu primesc
subvenții pentru lănă
- s-a discutat despre digitalizarea instituțiilor statului și reducerea birocrației
Sunt câteva dintre problemele
pe care le-am abordat la Guvern
și Parlament, toate acestea privindu-ne și pe noi, cei din comuna Secusigiu.”- a precizat primarul Cheșa Ilie.

La Sânpetru German investițiile
în școală și grădiniță progresează
Școala în construcție
Grădinița în renovare
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Colțul de religie- 29 iunie

Vacanță de vară frumoasă

Sfinții Apostoli Petru și Pavel
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt
prăznuiţi de către Biserica Ortodoxă
la data de 29 iunie a fiecărui an.
Aceştia sunt sărbătoriţi împreună
datorită faptului că ambii s-au
săvârşit la Roma. Sfântului Apostol Pavel i s-a tăiat capul iar Sfântul Apostol Petru a fost răstignit
cu capul în jos. Conform Sinaxarului, moaştele celor doi apostoli
au fost puse împreună. Conform
cercetărilor recente, Petru a fost
răstignit în anul 64, iar Pavel a fost
decapitat în anul 67. Petru şi Pavel
sunt, de asemenea, autori a unor
epistole incluse de către Biserică în
textele canonice ale Noului Testament (Pavel -14; Petru – 2). Aceştia
sunt consideraţi ca fiind printre cei
mai importanţi oameni care au luat
parte la Biserica lui Hristos.
Sfântul Apostol Petru provine din
oraşul Betsadia, localitate situată
pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi cunoscută sub numele de
El Aradsch, situată în Siria. Numit
la naştere Simon, Petru era fratele
Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, în Sfânta Scriptură este poment faptul că Petru, în momentul
în care şi-a început activitatea, era
căsătorit. Acesta devine ucenic al
Mântuitorului în urma unei partide

Chiar dacă în ultimele luni clasele
au fost goale, școala transformânduse într-o întâlnire online, a început
o binemeritată vacanță de vară. O

Se zice că, atunci când SFÂNTUL PETRU plesneşte din bici, sar din acesta
scântei, care, odată căzute pe pământ,
se transformă în licurici.
O altă legendă populară spune că,
atunci când oamenii se îndepărtează
de credinţă, SânPetru cheamă balaurii
şi începe să pornească grindina asupra
acestora, mărunţind-o, ca să nu-i pună
pe oameni în mare pericol.

Moşii de SÂNPETRU

În ziua sărbătorii, oamenii obişnuiesc
să dea de pomană pentru sufletele celor morţi- sărbătoarea fiind cunoscută
şi sub numele de Moşii de SÂNPETRU.
Conform credinţei populare, moşii ar
fi fost nouă bătrâni care făceau doar lucruri bune şi minuni peste tot pe unde
mergeau.

Obiceiuri, Tradiţii şi Superstiţii
de SÂNPETRU

De ziua Moşilor de SÂNPETRU sau
de Vară, femeile împart oale cu apă,
pentru ca cei morţi să aibă ce bea pe
lumea cealaltă- tot în această zi oamenii
au voie să lucreze orice, dar să nu toarcă,
căci se crede că astfel se întorc colacii
de la morţi. În ziua Moşilor de Sânpetru, femeile dau de pomană şi vase cu
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vacanță puțin diferită, poate cu mai
multe griji din partea părinților, însă
vacanța tot vacanță este. Sper să aveți
doar bucurii, sănătate, iar în toamnă
să ne vedem iar în clase. Între timp,
pregătim școala să ﬁe așa cum vă
doriți: un exemplu de învățământ în
condițiile cele mai bune!
Să ﬁți sănătoși!
Primar Cheșa Ilie

Suspendarea executării silite

de pescuit. Acela este momentul
care marchează renunţarea lui Petru
la toate averile materiale şi decide
să îl urmeze pe Iisus, devenind astfel „pescar de oameni”.
Sfântul Apostol Pavel s-a născut
în jurul anului VII, într-o familie de
evrei provenind din Tarsul Ciliciei.
Numele său la naştere a fost Saul.
Acesta ajunge să înveţe sub îndrumarea rabinului Gamaliel. Totuşi,
Pavel nu l-a cunoscut pe Hristos cât
timp acesta din urmă a luat formă
pământeană. În schimb, a fost martor la martirizarea Sfântului Ştefan.
Acest lucru îl determina să devină
unul dintre cei mai aprigi apărători
ai credinţei în Dumnezeu. Pavel
este botezat de către episcopul Damascului, un om pe nume Anania,
moment care marchează schimbarea
numelui sau din Saul în Pavel.

Tradiţii și obiceiuri de SFINŢII PETRU ŞI PAVEL
Apar licuricii
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vine, lapte şi mâncare gătită, vase care se
împodobesc deseori cu flori şi cireşe.
Cică nu e îngăduit nici unei femei
să mănânce mere până în această zi,
fiindcă altfel îi supăra pe morţi. După
sărbătoare însă, femeile tinere pot
mânca mere, cele vârstnice fiind nevoite să mai aştepte până la Sfântul Ilie.
În această zi se duc la biserica mere,
zarzăre, coliva, colaci iar cine are – şi
puţină miere în faguri. Până în această
zi nu se scutură merii. Se crede că, dacă
se respectă această datină, sunt ocrotite
ogoarele de căderea grindinei.
Dacă tună şi fulgeră azi, nucile şi alunele vor fi viermănoase.
Sărbătoarea sfinţilor Petru şi Pavel se
ţine timp de trei zile pentru ca agricultorii să fie protejaţi împotriva potoapelor şi pentru ca grânele lor să fie
bogate. În lumea rurală, sărbătoarea
este cunoscută sub numele de SÂNPETRU şi marchează vremea secerişului
şi jumătatea verii agrare. Ziua de dinaintea sărbătorii este dedicată spiritelor cerului care, până în această zi,
umblă libere prin lume şi îi pedepsesc
pe cei care dorm pe afară. Un mod de
protecţie împotriva acestor duhuri
sunt usturoiul şi pelinul.

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 execută-

rii 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.

La Mulți Ani de
Sﬁnții Petru și Pavel

Cu ocazia sărbătoririi pe data de
29 Iunie a Sﬁnților Petru și Pavel,
urăm încă de pe acum tuturor
cetățenilor care își vor serba
cu această ocazie ziua de nume,
un sincer și călduros
LA MULȚI ANI!
Primar, Viceprimar,
Consiliul Local

Lista țărilor din care cetățenii
care sosesc în România
nu vor ﬁ obligați să intre în izolare
a fost aprobată de Comitetul Național
pentru Situații de Urgență

În data de13 iunie, a avut loc o
ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, desfășurată
on-line, pentru aprobarea listei cu
statele din care cetățenii care sosesc
în România nu vor ﬁ obligați să intre în izolare.
Astfel, statele pentru care este
introdusă măsura exceptării de la
izolare, pentru persoanele asimptomatice care vin în România, sunt:
Austria, Bulgaria, Cehia, Cipru,
Croația, Confederația Elvețiană,
Germania, Grecia, Islanda, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
Lista cu țările pentru care se aplică

COMEMORĂRI
Stamoran Milivoi
Tamaș Vasile
Voștinar Vladimir

eliminarea măsurilor de carantină/
izolare, se actualizează săptămânal
de către Institutul Național de Sănătate Publică, în ﬁecare zi de luni
până la ora 16:00, în vederea introducerii în listă a unor noi țări.
Totodată, zborurile către și dinspre
țările care fac obiectul excepției
se vor relua în condițiile stabilite
de HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care
se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19, cu modiﬁcările și completările ulterioare.
Măsurile aprobate se aplică începând cu data de 15.06.2020, ora
00:00.

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
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Slujbele religioase
se pot ține și în Bisericănoile reguli!

Oficierea slujbelor religioase în
interiorul bisericilor, cu participarea credincioșilor, este permisă începând de miercuri, 17 iunie, însă
acestea trebuie să se desfășoare cu
respectarea unor reguli de distanţare socială.
Mai exact, păstrarea unei distanţe
de 2 m în orice direcţie între credincioși, sau obligativitatea folosirii măștilor de protecţie pentru preoţi și credincioși la spovedanie, ca și
pentru toţi participanţii la slujbe.
1. Sfânta Liturghie și celelalte slujbe liturgice din timpul săptămânii,
din duminici și sărbători, se săvârșesc în interiorul bisericii, accesul
realizându-se în așa fel încât între
credincioși să fie o distanță de 2 m
în orice direcție (4 mp pentru fiecare
credincios). Dacă numărul credincioșilor este mai mare decât spațiul
interior disponibil, ceilalți credincioși vor asculta slujba stând în exteriorul bisericii, slujba fiind transmisă la difuzoare sau clericii vor
săvârși slujba în aer liber (în curtea
bisericii).
2. Pentru credincioșii care urmăresc slujba în exteriorul bisericii,
distanța între ei va fi de 1,5 m în orice direcție.
3. În interiorul bisericii, folosirea
măștilor de protecție este obligatorie
pentru toți participanții la slujbe, cu
excepția slujitorilor bisericești care
rostesc rugăciuni, predică sau cântă la strană.
4. Lăcașurile de cult vor fi deschise zilnic credincioșilor pe întreaga
perioadă a săptămânii, astfel încât
preoții slujitori să poată răspunde
tuturor solicitărilor credincioșilor
privind Spovedania, Împărtășania
individuală și citirea unor rugăciuni
pentru diferite trebuinţe. Astfel, se
va evita aglomerația credincioșilor
la slujbele de sâmbătă și duminică.

5. Persoanele care au acces în biserică, pentru rugăciune individuală și Spovedanie, în afara perioadelor în care se desfășoară slujbe
în biserică, 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.
6. Persoanele având COVID-19,
persoanele care prezintă simptome
de infecție, persoanele aflate în carantină, precum și persoanele care
au avut contact cu o persoană infectată nu pot intra în biserică și
nici nu pot participa la vreo slujbă,
acestea fiind rugate stăruitor să rămână acasă, pentru a nu răspândi
boala. Însă, pot urmări slujbele acasă prin intermediul televiziunii sau
internetului (online). Spovedirea și
Împărtășirea acestor persoane se
va face la domiciliu sau la spital, cu
respectarea tuturor reglementărilor
sanitare aplicabile.
7. De asemenea, nu se permite accesul în lăcașul de cult persoanelor
care prezintă simptome de infecție
respiratorie (tuse, strănut, rinoree).
8. Ordinea, disciplina, igiena și respectarea acestor măsuri vor fi asigurate prin angajaţi sau voluntari
desemnați ai bisericii respective.
9. Spovedania credincioșilor
și citirea unor rugăciuni pentru
aceștia în biserică se vor programa din timp, spre a evita aglomerările de persoane. Atât preotul duhovnic, cât și credinciosul care se
spovedește vor utiliza mască de
protecție și vor menține distanța fizică sanitară de 2 m. Se recomandă, date fiind dimensiunile reduse
ale majorității bisericilor și caracterul secret al Spovedaniei, ca în biserică să rămână doar preotul și penitentul.

Înscrierile în Registrul Agricol,
obligativitate pentru cetățeni
În conformitate cu legislaţia specifică
se organizează întocmirea și ţinerea la
zi a datelor ce fac obiectul Registrului
agricol.
Înscrierea datelor în Registrul agricol
se face pe baza declaraţiilor date sub
semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui
membru major al gospodăriei.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra
acestora, precum și schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe
bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie
Persoanele fizice și juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise
în registrul agricol ori în cazul în care
au intervenit modificări în proprietate,
în termen de 30 de zile de la apariţia
modificării.
Se completează la începutul fiecărui
semestru, pentru semestrul anterior,
cu date privind efectivele de animale
aflate în proprietatea persoanelor fi-

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

În atenția
cetățenilor

neaza cu amendă.
Există o societate de salubritate care
ridică gunoiul menajer după anumite reguli de conduită și selectare
Urmare a actiunilor de curatare si igi- care trebuie respectate de către toți
enizare a locurilor unde s-au aruncat cetățenii, conform contractelor de
gunoaie, va facem cunoscut faptul ca in salubritate.
conformitate cu prevederile HCL este Venim in sprijinul cetatenilor peninterzis aruncatul si depozitatul guno- tru a fi indrumati in locurile unde
pot fi depozitate deseurile rezultate
iului pe domeniul public al comunei.
Nerespectarea prevederilor HCL din constructii.
constituie contraventie si se sanctioPrimăria Comunei Secusigiu
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Privind combaterea buruienii Ambrosia
În Conformitate cu Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 62/2018:
Ambrozia este o plantă invazivă de
până la un metru înălțime care în
perioada înfloritului provoacă alergii grave la 15 % dintre oameni. Se
înmulțește excesiv pe terenuri aflate
în construcție, terenuri aride etc.
Fiind extrem de nocivă pentru sănătate combaterea ei este obligatorie în mai multe state din Europa,
inclusiv în România. Legea 62/2018
obligă deținătorii și administratorii
de terenuri să ia măsuri pentru com-

baterea ambroziei, în caz contrar
amenzile pentru persoane fizice se
ridică la 5 000 de lei, iar pentru persoane juridice la 20 000 lei.
Art. 1. - (1) Proprietarii sau
deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor
ferate, cursurilor de apa, lacurilor,
sistemelor de irigații si ai bazinelor
piscicole au obligația sa desfășoare
lucrări de prevenire, combatere si
distrugere a buruienii ambrozia, de-

zice cu domiciliul în localitate și/sau
în proprietatea persoanelor juridice
care au activitate pe raza localităţii, și
pentru persoanele fizice cu domiciliul
în alte localităţi, care deţin animale pe
raza localităţii: perioada de completare
este 5- 20 din luna imediat următoare
semestrului ce s-a încheiat.
Vă informăm că declararea de date
nesincere, refuzul de declarare, precum și nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului
agricol, dacă faptele nu sunt săvârșite
în astfel de condiţii încât, potrivit legii
penale, sunt considerate infracţiuni,
constituie contravenţie și se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare.
Vă așteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare și prestaţie între administraţia
publică locală și persoanele obligate să
declarare în registrul agricol.
Primăria Comunei Secusigiu

numită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și
răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezentei pe terenurile intravilane sau
extravilane.
(2) In scopul distrugerii buruienii
ambrozia și al prevenirii răspândirii
acesteia, proprietarii sau deținătorii
de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursuri-

lor de apa, lacurilor, sistemelor de
irigații și ai bazinelor piscicole vor
desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante
și apariția primelor inflorescențe,
respectiv cel târziu până la data de
30 iunie a fiecărui an, lucrări de
întreținere a terenurilor prin cosire,
smulgere, erbicidare sau alte lucrări
și metode specifice. Aceste măsuri se
mențin până la sfârșitul perioadei de
vegetație a buruienii ambrozia.
(3) Beneficiarii lucrărilor de
construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile
necesare pentru evitarea instalării
sau răspândirii buruienii ambrozia.
Primăria Secusigiu
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Momente din istoria adminsitrativă
a comunei ....... Anii 2013-2016
S-au realizat multiple lucrări de pietruire
a drumurilor din comună

S-a lucrat la introducerea rețelei de apă

A fost amenajat terenul sintetic de sport

A fost modernizat
total iluminatul
public
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Am fost mereu garantul drepturilor
cetățenilor comunei Secusigiu

Stimați concetățeni
din Secusigiu, Satu Mare,
Munar și Sânpetru German
În orice societate civilizată, trebuie ca
edilii să-și prezinte bilanțul activității
administrative în fața cetățenilor, lucru
pe care-l voi face și eu în acest număr
al publicațieie locale și în numărul următor.
Am fost ales primar prin voința dumneavoastră, a majorității cetățenilor comunei și chiar dacă au fost și cetățeni
care au avut alte opțiuni politice, cum
este și firesc, m-am comportat mereu ca
un primar al tuturor, fără resentimente,
așa cum și este normal în orice societate
care dorește să progreseze.
În toată activitatea mea am considerat
că politica nu trebuie confundată cu
administrația și pot spune că în timpul
mandatelor mele, comuna Secusigiu a
progresat constant, iar în activitatea administrativă am încercat să promovez
un climat de liniște și bună înțelegere
între oameni, punând pe primul loc interesul comunei și al comunității locale,
ceea ce cred că se și vede prin modul
cum am administrat comuna, prin proiectele implementate, căutând de fiecare
dată să avem o atmosferă bună, de colaborare cu Consiliul Local, aparatul administrativ al Primăriei și cetățeni.
Ideea de bază a fost aceea de a progresa
ca și comunitate, iar progresul nu poate
exista decât prin bună înțelegere, corectitudine și onestitate.
De asemenea, în toate mandatele mele
am încercat mereu să drămuiesc cu
grijă fiecare ban public al comunei, să
gestionez bugetul local de așa manieră încât să realizăm investiții în toate
sectoarele importante pentru comunitatea noastră locală, : infrastructură,
cultură, sport, învățământ, reabilitarea
unor obiective ale comunei, amenajarea zonelor verzi, investiții în instituțiile
școlare etc, ținând seama de prioritățile
existente nu doar în Secusigiu, ci și în
Sînpetru German, Satu Mare și Munar.
Am gândit investițiile pe care le-am făcut în comună având în vedere structura reală a bugetului local, considerând
că dacă vrem să avem o comună cu perspective pentru viitor, atunci trebuie să
fim realiști, să ne bazăm în primul rând
pe resursele noastre și doar apoi pe ceea
ce putem obține prin finanțări guvernamentale, europene, sau cu sprijin de la
Consiliul Județean Arad.
Astfel am conceput strategia de dezvoltare locală, o strategie prin care
nu a fost an să nu punem în practică
investiții necesare și utile în dezvoltarea
și modernizarea comunei.
Dacă am reușit sau nu să mă ridic
la nivelul așteptărilor dumneavoastră, cei care mi-ați acordat încrede-
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rea atunci când m-ați ales primar, nu
știu, vă pot însă spune, cu mâna pe
inimă, că în toți acești ani am depus
toate eforturile pentru binele comunei noastre, pentru binele comunității
noastre locale.
Acum, așa cum este normal în orice
societate curată și sinceră, nu-mi rămâne decât să vă prezint o scurtă dare
de seamă cu ceea ce am putut pune
în practică în acești ani de când sunt
primar al comunei, ani cu bune și cu
rele, ani în care, în funcție de bugetul local, de banii pe care i-am avut la
dispoziție,mi-am dat silința să implementez proiecte și lucrări necesare și
utile pentru comună:
- când am fost ales primar am găsit drumurile comunei într-o stare
de degradare totală și atunci am demarat un amplu program de pietruire străzi,program ce a fost mai mult
decît necesar pentru a se putea circula pe străzile comunei
-s-au derulat lucrări la introducere a
rețelei de apă în comună
-a fost amenajat terenul sintetic de
sport de la Secusigiu
-a fost renovat căminul cultural din
Secusigiu, lucrare prin care avem
acum un cămin cultural cu o sală frumos pegătită, scaune, grupuri sanitare etc.
-una din marile lucrări de investiții
făcute la noi în comună a fost cea de
refacere a întregii rețele de iluminat
public. Vechile becuri, mari consumatoare de energie, au fost înlocuite
cu unele noi, economice, astfel încât
factura pe care comuna noastră trebuia să o plătească pentru asigurarea
iluminatului public a scăzut enorm,
economisindu-se mulți bani la bugetul
local. De asemenea au fost montate o
mulțime de noi lămpi de iluminat.,
având acum un total de 1200 de lămpi
pe toți stâlpii din comună >>> pag.5
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>>> pag.4- s-au derulat lucrări de prinse în comună, după cum s-au
renovare la căminul cultural din Munar, unde a fost zugrăvit pe interior,
igienizat și salubrizat, fiind consolidate și podelele
-au fost executate lucrări de renovare
exterioară a Grădiniței din Secusigiu, aceasta fiind izolată termic,
tencuită și zugrăvită în totalitate
-la școala mică din Sânpetru German
s-au executat lucrări de reabilitare a
clădirii, s-a schimbat acoperișiul, s-a
construit o anexă, s-a renovat interiorul
-la Școala Generală din Secusigiu s-a
reușit schimbarea vechilor geamuri cu
unele noi din termopan, realizându-se
astfel o bună izolare termică a clădiri
-la căminele culturale din Munar și
Satu Mare s-a montat tâmplărie din
termopan
-am înreprins demersuri multiple la
Consiliului Județean pentru construirea podului de peste Mureș și asfaltarea drumului Sânpetru Germannoul pod, drum important pentru
comuna nosastră, aici fiind obligat
să fac precizarea că singurii care
s-au opus construcției podului au
fost reprezentanții de la acea vreme
a partidului PSD
-a fost amenajată biblioteca și muzeul comunei
- a fost înființat ansamblul Sorocul
-tot pe plan cultural am avut organizate an de an ample manifestări
artistice și folclorice, exemplu fiind
sărbătoare comunei, ”Fii i Satului”
-de asemenea, s-a lansat monografia comunei
- tot pe linia modernizării infrastructurii comunei se numără și lucrarea
de asfaltare și amenajare a sensului
giratoriu de la intrarea în Sînpetru
German.
-s-au alocat sume pentru investiții la
vestiarele din Munar, Sânpetru German și Secusigiu
-s-au derulat lucrări de amenajare
trotuare în toate localitățile comunei
- a fost sprijinit și actul medical din
comună, fiind mereu deschiși în a
asigura noi facilități medicale pentru
cetățeni prin sprijinirea investițiilor
private din acest domeniu important
pentru comunitatea locală
-au fost susținute activitățile echipelor de fotbal
-de asemenea, a fost sprijinită activitatea SVSU
-pe plan religios, am ajutat ori de
câte ori am putut cultele religioase
ale comunei
-asigurarea întreținerii spațiilor
verzi și a curățeniei comunei s-a înscris în calendarul acțiunilor între-

depus eforturi și pentru întreținerea
drumurilor comunale
- la școlile din Munar și Satu Mare
au fost executate lucrări de renovare interioară, tot la aceste două
instituții de învățământ fiind montate și noi geamuri din termopan
- a fost complet reabilitată clădirea
Remizei de pompieri din Sânpetru
German
- au fost construite noi stații de autobuz
- s-au montat geamuri și uși termopan la grădinița din Secusigiu
-la școala Mică din Sânpetru German s-a construit o anexă, s-a închis
holul, s-a renovat interiorul, s-au
amenaajt grupuri sanitare noi
-s-a renovat căminul cultural din Satu
Mare, schimbându-se și acoperișul
- de asemenea, s-a schimbat
acoperișul și la căminul cultural din
Munar
-la școala din Satu Mare s-a schimbat acoperișul și s-au montat geamuri și uși termopan, s-a renovat
interiorul și exteriorul clădirii, și s-a
construit și o anexă
-investițiile pentru asigurarea unor
condiții optime echipelor de fotbal
ale comunei au fost și ele cuprinse în
planurile noastre. Astfel, la terenul de
fotbal din Munar s-a amenjat gardul
împrejmuitor, s-a tras curentul electric și s-au amenajat băncile de rezeve
pentru jucători, precum și cele pentru
obsevatori, astfel de lucrări fiind realizate și la terenurile echipelor din
Sânpetru German și Secusigiu.
-a început construcția unei noi grădinițe a Secusigiu
Cele prezentate anterior sânt câteva dintre cele ce s-a putut pune în
practică în această perioada anilor
2013- 2016, perioadă în care, s-au
asigurat și sumele necesare bunului
mers al comunei, respectiv pentru
activitatea administrativă, activitățile
instituțiilor școlare, costul cu iluminatul public etc.
În celălalt număr al publicației locale voi continua darea de seamă a
bilanțului activității administrative
din perioada de când sunt primar ales
al comunei, inclusiv prin prezentarea
proiectelor câștigate pentru comuna
noastră și a lucrărilor derulate în ultimii 4 ani, respectiv a mandatului în
curs de primar al comunei Secusigiu.
Această prezentare a bilanțului activității este un demers firesc, pe care
fiecare primar trebuie să-l facă, deoarece cetățenii trebuie să cunoască în
detaliu modul cum a fost și este administrată comuna noastră. >>> pag.8

Momente din istoria adminsitrativă
a comunei ....... Anii 2013-2016

S-a renovat căminul cultural din Secusigiu

A fost renovată grădinița veche din Secusigiu

A fost renovat pe interior
căminul cultural din Munar

Au fost amenajate noi stații de autobuz

A avut loc amenajarea sensului giratoriu
din Sînpetru German
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Momente din istoria adminsitrativă
a comunei ....... Anii 2013-2016

La căminele culturale din Munar, și Satu Mare
s-a montat tâmplărie din termopan

S-a construit noul pod de peste Mureș

S-a amenajat biblioteca și muzeul comunei

S-au făcut investiții la vestiarele
din Munar , Secusigiu și Sînpertru German

A fost asfaltat drumul Sînpetru German - Pod
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Am fost mereu garantul drepturilor
cetățenilor comunei Secusigiu
Stimați concetățeni,

Vă mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o când m-ați ales primar
și sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit în toată această perioadă.
Vă transmit că am rămas în continuare
aceaș persoană, același om pe care-l știți
de-o viață, iar ca și primar am făcut totul
pentru comuna Secusigiu, pentru comunitatea noastră locală.
Ușa de la Primărie a fost deschisă pentru
oricine în acești ani și de fiecare dată am
încercat, în limita posibilitățăilor legale
să ajut, cu ce pot, pe oricare concetățean
care a venit la Primărie.
Nu am afaceri, nu am interese de natură economică și am fost mereu garantul
asigurării drepturilor dumneavoastră,
ale cetățenilor comunei, ca și primar ales
afirmând răspicat că atâta timp cât sunt
pe această poziție, nimeni nu se atinge
de terenurile agricole ale cetățenilor comunei noastre, nimeni nu se atinge de
pășunile și pământurile comunei Secusigiu, fiindcă fiecare locuior al comunei
noastre are drepturile sale de care nimeni nu trebuie să se atingă. Chiar dacă
au fost și sunt interese mari pentru a se
ajunge cumva la controlarea acestor terenuri agricole ale comunei noastre și cu
toții vedem bine acest lucru, am rămas și
rămân ferm: câtă vreme sunt primar al
comunei, dumneavoastră, concetățenii
mei, sunteți în siguranță cu privire la
drepturile și proprietățile voastre. Așa
cum am mai spus, nu am firme, nu am
afaceri, nu sunt implicat în activități
agricole și de nici o altă natură.
Sunt convins că ați văzut cu toții aceste
lucruri, ați văzut presiunea care se pune
pe comuna noastră. Nimic nu este întâmplător și cred că ați sesizat cu toții
acest aspect. Unii cred că noi nu știm
ce vor, sau ce gânduri ascunse au, dar
se înșală, fiindcă așa cum și până acum,
împreună, ca o comunitate unită, ne-am
gospodărit în liniște și pace, fiecare cu
puținul lui, cu părticica lui, așa și pe mai
departe, ne putem vedea liniștiți de viață
aici, în comuna noastră, iar cei care visează afaceri și terenuri, sau mai știu eu
ce, să-și vadă de treabă, să meargă și să se
îmbogățească pe spatele altora.
Așa am gândit mereu, pentru comună,
pentru noi ca și comunitate și cu sprijinul vostru, al celor din Secusigiu, din
Sânpetru German, din Satu Mare și Munar, marea familie a comunei noastre,
vom putea să ne ducem liniștiți traiul,
în bună înțelegere, lăsându-i pe cei care
caută dezbinare și învrăjbire, să meargă
acolo de unde au venit, fiindcă comuna
Secusigiu nu este de vânzare!
Astfel am gândit mereu, astfel am și
aplicat actul administrativ de când sunt
primar și vedeți și dumneavoastră câtă
liniște a fost în comună, fiecare și-a văzut de treabă, fiecare a putut să-și trăiască viața după cum a dorit, după cum și-a
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propus.
De aceea vă spun, să fim realiști și să avem
grijă să nu ne abatem de la calea cea bună,
mai ales că, în ultimii ani ne-am trezit
cu tot felul de situații anormale pentru
evoluția comunei, făcând referire la faptul că vedem cum se încearcă divizarea
comunității noastre, cum unii încearcă
să tensioneze relațiile din comună, doar
pentru a vedea realizate scopurile lor personale, în detrimentul comunității noastre.
Să știți că dacă spun aceste lucruri, o
spun în primul rând ca și secusigean, nu
ca și primar. Văd cum astfel de indivizi
nu mai știu ce să facă, numai și numai
să reușească să-și pună planurile în aplicare, iar pentru aceasta inventează noi
și noi minciuni, toate fiind demontate
rând pe rând. Orice progres ai face, ei încearcă să pună piedici, să bage de vină,
să creeze în permanență suspiciuni de
tot felul. Asta dovedește ori un anumit
fel de caracter, de-a fi, care nu face cinste
nimănui, ori acele interese personale pe
care vor să le pună în aplicare prin orice
mijloc. Sincer, nu vreau să am de-a face
cu astfel de indivizi, i-am respins de fiecare dată, fiind garantul drepturilor
dumneavoastră, a cetățenilor comunei,
fapt care se vede că nu le place. Dacă astfel de persoane cred că prin miciună și
presiune de orice fel pot să ne prostească
pentru ca apoi să-și arate adevărata față
și să-și pună în aplicare planurile, atunci
se înșală amarnic.
Pentru aceștia, nu interesul comunei
este prioritar, nu liniștea comunității,
pentru astfel de persoane contează doar
propriile scopuri, iar pentru a ajunge
acolo unde doresc se coboară cât mai
jos cu putință, recurgând chiar la denigrarea fără ruşine a persoanelor şi a adversarilor politici. Sunt murdării cu rol
de a înşela buna credinţă a oamenilor,
murdării care de ﬁecare dată s-au dovedit a ﬁ minciuni gogonate, după cum,
cred că ați putut constata în acești ani
în care s-au inventat lună de lună, noi și
noi bârfe și zvonuri, că acestea au fost
de ﬁecare dată minciuni fără acoperire
în realitatea de zi cu zi.
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Este de aşteptat să se continue denigrarea mea, să se inventeze noi minciuni, ﬁndcă, vă repet, am fost și sunt
garantul drepturilor dumneavoastră,a
cetățenilor comunei, nu am și nu mă
interesează afacerile, iar acest lucru
deranjează.
Ca oricare om cinstit și cu sufletul împăcat trebuie să ne vedem de ale noastre,
lăsându-i pe ei cu dorințele de mărire
și afaceri, iar noi să continuăm a trăi în
bună înțelegere.
În ce mă privește, pentru mine politica şi administraţia locală trebuie să
rămână activităţi raţionale, distincte,
reglate de norme clare, pentru identiﬁcarea de proiecte ce trebuie dezbătute
corect și puse în practică pentru binele
comunității noastre locale.
Suntem o comunitate mică, majoritatea ne cunoaştem între noi, de aceea,
trebuie să ne respectăm unii pe alții,
iar noi şi familiile noastre vom continua să trăim aici, şi ne vom mai întâlni, indiferent de opțiunile ﬁecăruia. Frumos ar ﬁ ca nimănui să nu-i
roşească obrazul de ceea ce face și

cum se comportă și să înțeleagă că nu
dorințele partidelor politice contează,
ci binele comunei Secusigiu.
Sunt convins că la fel ca mine gândiți
și dumneavoastră, concetățenii mei și
la fel ca și mine, vă doriți să putem
trăi liniștiți la noi în comună, fără presiunile de tot felul ale unora de prin
alte părți sau a unora chiar de pe la
noi, dar inﬂuențați de alții, care mai
ales în ultima perioadă nu mai știu ce
să facă, numai și numai să ajungă să
pună mâna pe comuna Secusigiu.
Eu sunt garanul că nu vor reuși niciodată acest lucru.Nu i-am lăsat nici
până acum și cu sprijinul dumneavoastră, a concetățenilor mei din Secusigiu,
Sânpetru German, Satu Mare și Munar, nu-i voi lăsa nici pe viitor.De noi,
ca și comunitate contează ce vrem și
suntem destul de copți și trecuți prin
viață, ca să nu ne lăsăm păcăliți și să
cădem în capcanele altora, care numai
asta așteaptă.
Primar Cheșa Ilie

Momente din istoria adminsitrativă
a comunei ....... Anii 2013-2016
Sărbătoarea comunei a fost mereu
un spectacol deosebit

Investiții la terenurile de fotbal

A fost înﬁințat ansamblul Sorocul

S-au montat noi geamuri din
termopan la școala din Secusigiu
S-a schimbat acoperișul la
S-a lansat
monograﬁa comunei școala mică din Sânpetru

A fost sprijinită activtatea SVSU

Au fost sprijinite toate cultele religioase

Echipele de fotbal au fost susținute
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>>> pag.5Chiar și în condițiile vitre-

ge din acești ultimi patru ani, s-a reușit
realizarea unor lucrări necesare pentru
binele comunei. Nu atât cât mi-aș fi dorit, dar nu a fost an fără a face investiții
publice necesare și utile modernizării
comunei noastre.
Am promovat o administrație în care nu
a fost nimic de ascuns, o administrație
îndreptată spre rezolvarea problemelor
comunei și a comunității noastre locale,
încercând prin tot ceea ce am făcut să-mi
aduc aportul la progresul comunei.
M-am ghidat după principiul că orice
primar ales trebuie să lupte pentru binele
comunității locale, să depună toate eforturile pentru progresul urbei pe care o
administrează, să fie deschis oricărei solicitări a concetățenilor săi, în limita reglementărilor legale să încerce să rezolve
fiecare doleanță a cetățenilor, să nu confunde niciodată politica cu administrația
și să mențină prin tot ce face un climat
de liniște și pace între oameni, conlucrând cu toți factorii locali pentru progresul comunității.
Astfel am privit activitatea mea de primar în toți acești ani de când am fost ales
edil al comunei, astfel voi gândi și pentru
viitor și pot privi în ochi cu sinceritate

Momente din istoria
adminsitrativă a comunei

Anii 2013-2016

A fost complet reabilitată clădirea Remizei
de pompieri
Primar
Cheșa Ilie
pe fiecare concetățean de-al meu, fiindcă știu că am făcut și fac tot ce-mi stă în
putință pentru binele comunei noastre.
Vă doresc tuturor fericire alături de cei
dragi și să ne bucurăm împreună, ca o
comunitate unită, de cât mai multe realizări pentru comuna noastră.
Am arătat în acești ani că împreună
putem să ne clădim o comună tot mai
frumoasă și mai bine pusă la punct, o comună bazată pe respectul între oameni,
o comună în care fiecare poate trăi în
liniște alături de vecini și prieteni, în care
cu toții putem să ne bucurăm de fiecare
moment al vieții, fără răutăți, fără învrăjbire între oameni. Așa trebuie să fie și pe
mai departe, pentru binele comunei Secusigiu, al nostru, al tuturor!
Primar Cheșa Ilie

Căminul Cultural Din Satu Mare a fost reabilitat

S-au amenajat kilometri de trotuare pavate
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La grădinița
veche din
Secusigiu
s-a montat
tâmplărie
PVC

Șoala Mică din Sânpetru German
a fost renovată total

Au fost derulate lucrări de reabilitare
drum către Sânpetru German

