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G a z e t a  C o m u n e i

P u b l i ca ț i a  l o ca l ă  a  co mu n e i  S e c u s i g i u

„Modernizarea comunei a fost, este și va fi  
obiectivul meu ca primar, după cum mereu am urmărit 

să asigur pacea și liniștea în comunitate, 
pentru a ne putea bucura împreună de viața de zi cu zi”

Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie
În acești ani de când am 

fost ales primar al comunei 
Secusigiu, investițiile publi-
ce au cuprins lucrări bene-
� ce pentru toate localitățile 
din aria noastră administra-
tivă, concretizate în lucrări 
de pavare, achiziționare și 
montare locuri de joacă pen-
tru copii, lucrări de renova-
re clădiri publice, lucrări de 
pietruire drumuri, investiții 
în peisagistică, lucrări de 
asfaltare străzi și amenajare 
parcări, investiții în rețelele 
de apă, în rețeaua de ilumi-
nat public, amenajare teren 
sintetic de sport, amenajare 
trotuare, construire podețe, 
lucrări de curățenie și de-
colmatare, investiții în școli 
și grădinițe, renovare totală 
Primărie, modernizare că-
mine culturale, îmbunătățire 

servicii medicale, sprijinirea 
activităților școlare, sportive, 
culturale  etc.

Toate proiectele publice 
implementate au făcut parte 
din strategia de dezvoltare 
locală, strategie gândită pe 
exerciții bugetare disticte, 
totul � ind raportat la resur-
sele � nanciare de care dis-
pune comuna Secusigiu.

De aceea, pe anumite peri-
oade bine de� nite, am avut 
prevăzute anumite investiții 
de modernizare, investiții 
structurate în funcție de 
banii pe care i-am avut la 
dispoziție și care au cuprins 
lucrări ce au adus plus va-
loare localităților Secusigiu, 
Satu Mare, Sânpetru Ger-
man și Munar.

Fiecare investiție publică 
pusă în practică a reprezen-
tat un nou pas spre o co-

mună cât mai bine pusă la 
punct, dar pentru a ajunge 
acolo unde dorim trebuie 
să � m realiști: mai sunt încă 
multe de făcut.

De aceea candidez pentru 
un nou mandat de primar 
al comunei! 

Am proiecte care trebu-
ie continuate în comună, 
de la darea în folosință a 
rețelei de apă, continuare 
asfaltări străzi, continuare 
amenajare trotuare, imple-
mentare construcție rețea 
de canalizare etc, am în 
pregătire noi proiecte pe 
fonduri europene și vreau 
ca și în următorii 4 ani co-
muna noastră să evolueze, 
să se modernizeze, totul 
într-un climat de stabili-
tate administrativă și pace 
între oameni.

Primar Cheșa Ilie

Prezentarea Bilanțului- partea 2
ANII 2016-2020

Străzi asfaltate în comună

S-au derulat lucrări de asfal-
tare în Secusigiu, Satu Mare, 
Sânpetru German și Munar! 
Este vorba despre demararea 
proiectului de asfaltare a 15 
km de străzi în comună.
A fost un proiect inițiat și 

gândit de către primarul Cheșa 
Ilie, un proiect așteptat și dorit 
de către toți cetățenii și care a 
fost pus în practică.

„Am deja prevăzută întocmi-
rea unui nou proiect prin care 
să continuăm asfaltarea unor 
noi străzi în toate localitățile 
comunei noastre, dorința 
mea fi ind ca în următorii 4 ani 
să asfaltăm toate străzile din 
comună!”- primar Cheșa Ilie

Au fost amenajate trotuare pavate 
în toate localitățile comunei

A fost renovată Școala Mică 
din Sânpetru German
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Sfantul Ilie a trait in 
Regatul de Nord al lui 
Israel, in vremea dom-
niei regelui Ahab. Sfan-
tul Ilie a fost fi ul preo-
tului Sovac din Tesvi 
(din neamul lui Aaron) 

si a trait cu mai bine de 
800 de ani inainte de 
Hristos. Vechiul Testa-
ment istoriseste despre 
faptele lui minunate 
in cartile numite Regi. 
Este ales de Dumnezeu 
sa certe aspru pe regele 
Ahab si pe cei care-l ur-
mau pe calea paganeas-
ca a adorarii lui Baal.
Sfantul Ilie a fost hra-

nit in chip minunat de 
corbi pe cand era re-
tras la paraul Cherit 
si de un inger pe dru-
mul spre Muntele Ho-
reb; datorita rugaciunii 
sale, Dumnezeu opreste 
ploaia timp de trei ani 
si jumatate; inmulteste 
faina si uleiul vaduvei 

din Sarepta Sidonului 
si il invie pe fi ul ei; a 
chemat foc din cer prin 
care a ars jertfa adusa 
de el lui Dumnezeu; a 
inlaturat cultul zeului 
Baal; l-a vazut pe Dum-
nezeu in isihie, (vantul 
linistit); a fost ridicat in 
carul de foc si s-a aratat 
la Schimbarea la Fata 
a Mantuitorului de pe 
muntele Tabor.
Sfantul Ilie este repre-

zentat iconografi c, cel 
mai adesea, fi e in gura 
pesterii sale (hranit de 
corb), fi e in carul de 
foc (in care a fost rapit 
la cer). Sfantul Ilie este 
socotit si protoparintele 
monahismului crestin.

Colțul de religie- 20 iulie

- În ajunul zilei, când este sărbătorit 
Sfântul Ilie, fetele se duceau noaptea 
pe ogoarele semănate cu cânepă, se 
dezbrăcau și, goale, se tăvăleau prin 
cultură, apoi se îmbrăcau și se întor-
ceau acasă. Iar dacă în noaptea din-
spre Sfântul Ilie ele visau cânepă ver-
de, acesta era semn că se vor mărita 
cu � ăcăi tineri și frumoși. Dacă în vis 
vedeau cânepă uscată, se zicea că se 
vor mărita cu oameni bătrâni.

- Potrivit tradiţiei, în dimineaţa zilei 
de Sfântul Ilie, se culegeau plante de 
leac, în special busuioc, se puneau la 
uscat în podurile caselor, sub streșini 
sau în cămări. Și tot de Sfântul Ilie, 
erau adunate plantele întrebuinţate la 
vrăji și farmece.

- Femeile duceau în această zi busu-
ioc la biserică, pentru a �  s� nţit după 
care, întoarse acasă, îl puneau pe foc, 
iar cenușa rezultată o foloseau în sco-
puri terapeutice, atunci când copiii lor 
făceau bube în gură

- În această zi de sărbătoare, se duc 
poame la biserică și se dau de pomană 
pentru cei morți, căci până în aceas-
tă zi, nu se cade nimănui a mânca din 
ele, căci trebuie întâi să se dea de su-
� etul morților.

- Mărul este pomul Sfântului Ilie, 
de aceea nu se mănâncă mere până-n 
această zi. Până la sărbătoarea de Sf. 
Ilie nu se scutură merele și nici nu se 
bat unele de altele, căci se fac furtuni 
mari, tunete, fulgere și piatră.

-  E considerat belșug să scuturi mă-
rul în ziua de Sf. Ilie și măcar două 
mere de sunt, să chemi copiii în gră-
dină și să le dai de pomană.

- Dacă în ziua de Sfântul Ilie este 
furtună, nu trebuie să se deschidă 
nici ușile nici geamurile caselor, ca nu 
cumva să se ascundă vreun diavol ce 
fuge de furia Sfântului; 

- În unele zone din Moldova, se mă-
nâncă grâu nou � ert, cu miere. Dacă 

grâul nu a fost treierat până în ajunul 
acestui praznic, femeile își pun haine-
le de sărbătoare și merg să secere câţi-
va snopi de grâu pe care apoi îi scu-
tură de boabe, pisează grâul și îl � erb 
pentru a-l consuma cu miere; 

- În alte zone se mănâncă fructe 
proaspete, pentru a �  sănătos tot anul 
ce va urma. Merele nu se consumă 
decât după ce au fost duse la biseri-
că. Se spune că acela care mușcă din 
măr înainte de a �  s� nţit va avea parte 
după moarte numai de mere și, când 
va dori să le atingă, vor dispărea. Me-
rele s� nţite vor deveni de aur pe lu-
mea cealaltă;

- Se crede că, dacă tună de Sântilie, 
toate alunele vor seca, iar fructele din 
livezi vor avea viermi; 

- În această zi nu se lucrează de tea-
ma pagubelor (trăsnete, ploaie, grin-
dină); 

- Tot azi se strânge mierea din stupi, 
se duc fagurii la biserică spre binecu-
vântare și se împart de pomană.

Sărbătoarea proorocului Ilie Tes-
viteanul este şi ziua Aviaţiei Române, 
acest sfânt � ind considerat, începând 
din 1913, ocrotitorul şi patronul avi-
atorilor. 

130.000 de români își serbează 
onomastica de Sfântul Ilie 

Dintre cei aproape 130.000 de româ-
ni sărbătoriţi de Sfântul Ilie, peste 
110.000 sunt bărbaţi, iar peste 15.000, 
femei. Majoritatea românilor, peste 
100.000, poartă numele de Ilie, alţi 
3.300 – Iliuţă, iar 2.100 – Lică. Dintre 
femeile care îşi vor sărbători onomas-
tica sâmbătă, 14.750 se numesc Ilinca, 
830 – Eliana, iar 90 – Ilia.

Ca divinitate solară şi meteorologică, 
Sfântul Ilie provoacă tunete, trăsnete, 
ploi torenţiale şi incendii, leagă şi 
dezleagă ploile şi hotărăşte unde şi 
când să bată grindina.

Tradiţii și obiceiuri de Sfântul Ilie

Sfântul ILIE

(din neamul lui Aaron) 

S l u j b e l e  r e l i g i o a s e  s e  p o t  ț i n e 
ș i  î n  B i s e r i c ă -  r e g u l i  !

O� cierea slujbelor re-
ligioase în interiorul bi-
sericilor, cu participa-
rea credincioșilor, este 
permisă începând de 
miercuri, 17 iunie, însă 
acestea trebuie să se 
desfășoare cu respecta-
rea unor reguli de dis-
tanţare socială. 

Mai exact, păstrarea 
unei distanţe de 2 m în 
orice direcţie între cre-
dincioși, sau obligativi-
tatea folosirii măștilor 
de protecţie pentru pre-
oţi și credincioși la spo-
vedanie, ca și pentru toţi 
participanţii la slujbe.

1. Sfânta Liturghie și 
celelalte slujbe liturgice 
din timpul săptămânii, 
din duminici și sărbă-
tori, se săvârșesc în in-
teriorul bisericii, acce-
sul realizându-se în așa 
fel încât între credincioși 
să � e o distanță de 2 m 
în orice direcție (4 mp 
pentru � ecare credin-
cios). Dacă numărul 
credincioșilor este mai 
mare decât spațiul inte-
rior disponibil, ceilalți 
credincioși vor asculta 
slujba stând în exterio-
rul bisericii, slujba � ind 
transmisă la difuzoa-
re sau clericii vor săvâr-
și slujba în aer liber (în 
curtea bisericii).

2. Pentru credincio-
șii care urmăresc sluj-
ba în exteriorul bisericii, 
distanța între ei va �  de 
1,5 m în orice direcție.

3. În interiorul biseri-
cii, folosirea măștilor de 

protecție este obligatorie 
pentru toți participanții 
la slujbe, cu excepția slu-
jitorilor bisericești care 
rostesc rugăciuni, predi-
că sau cântă la strană.

4. Lăcașurile de cult 
vor �  deschise zilnic 
credincioșilor pe în-
treaga perioadă a săp-
tămânii, astfel încât 
preoții slujitori să poa-
tă răspunde tuturor so-
licitărilor credincioși-
lor privind Spovedania, 
Împărtășania individu-
ală și citirea unor rugă-
ciuni pentru diferite tre-
buinţe. Astfel, se va evita 
aglomerația credincioși-
lor la slujbele de sâmbă-
tă și duminică.

5. Persoanele care au 
acces în biserică, pen-
tru rugăciune individu-
ală și Spovedanie, în afa-
ra perioadelor în care se 
desfășoară slujbe în bise-
rică, vor respecta distan-
ţa de 2 m, așteptând pe 
un singur rând. Distanța 
de 2 m între două per-
soane urmează a �  res-
pectată de la intrarea în 
biserică până la părăsi-
rea ei.

6. Persoanele având 
COVID-19, persoane-
le care prezintă simpto-
me de infecție, persoa-
nele a� ate în carantină, 
precum și persoane-
le care au avut contact 
cu o persoană infecta-
tă nu pot intra în biseri-
că și nici nu pot partici-
pa la vreo slujbă, acestea 
� ind rugate stăruitor să 

rămână acasă, pentru a 
nu răspândi boala. Însă, 
pot urmări slujbele aca-
să prin intermediul te-
leviziunii sau internetu-
lui (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 persoane-
lor care prezintă simp-
tome de infecție respi-
ratorie (tuse, strănut, 
rinoree).

8. Ordinea, discipli-
na, igiena și respectarea 
acestor măsuri vor �  asi-
gurate prin angajaţi sau 
voluntari desemnați ai 
bisericii respective.

9.Spovedania credin-
cioșilor și citirea unor 
rugăciuni pentru aceștia 
în biserică se vor pro-
grama din timp, spre a 
evita aglomerările de 
persoane. Atât preotul 
duhovnic, cât și credin-
ciosul care se spovedește 
vor utiliza mască de 
protecție și vor menține 
distanța � zică sanitară 
de 2 m. Se recomandă, 
date � ind dimensiunile 
reduse ale majorității bi-
sericilor și caracterul se-
cret al Spovedaniei, ca în 
biserică să rămână doar 
preotul și penitentul.

Cu ocazia sărbătoririi pe data de 
20 Iulie a Sfântului Ilie,
urăm tuturor cetățenilor 

care și-au sărbătorit
 cu această ocazie ziua de nume, 

un sincer și călduros
LA MULȚI ANI!

Primar, Viceprimar, 
Consiliul Local

La Mulți Ani de Sfântul Ilie

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 termi-
nat lucrările de construcție pentru case de locuit sunt invitate la compartimentul urbanism și 
taxe și impozite, pentru recepționarea construcțiilor.

Primăria Comunei Secusigiu
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În toată activitatea mea am consi-
derat că politica nu trebuie confun-
dată cu administrația. 
Am fost ales primar prin voința ma-
jorității cetățenilor și chiar dacă au 
fost și unii care au avut alte opțiuni 
politice, cum este și fi resc, m-am 
comportat mereu ca un primar al 
tuturor, fără resentimente, așa cum 
și este normal în orice societate 
care dorește să progreseze.
Pot spune că în timpul mandatelor 
mele ca primar comuna s-a dezvol-
tat constant, într-un climat de liniște 
și buna înțelegere între oameni, pu-
nând pe primul loc interesul comu-
nei și al comunității locale, ceea ce 
cred că se și vede prin modul cum 
am administrat comuna în acești 
ani, prin proiectele implementate, 
existând o atmosferă bună, de co-
laborare cu Consiliul Local, apa-

ratul 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 se-
riozitate. 
Chiar dacă unora nu le place o ast-
fel de atmosferă, încercând să ne 
tulbure liniștea comunei cu tot fe-
lul de intoxicații, vorbe fără aco-
perire, zvonuri și fabulații, doar de 
dragul propriilor interese personale 
sau politice, ajungându-se până la 
tot felul de născociri, să  nu uităm 
că dacă dorim o evoluție frumoasă 
pentru comună, atunci trebuie să ne 
ferim de cei  care caută dezbinare 
și să ne vedem de drumul nostru, 
acela de a ne preocupa de binele 
comunei Secusigiu.
 Vedem cum vechile metehne nu 
s-au schimbat, s-au ivit dintr-o dată 
așa ziși patrioți locali, indivizi care 
timp de patru ani au stat ascunși, 
apărând dintr-o dată acum și decla-
rându-se dornici de a contribui la 
dezvoltarea comunei şi bineînţeles, 
toți spun că au cele mai bune so-
luţii.  
 Culmea, prima soluție pe care o au 

ne-o arată acum, începând cu bâr-
fele, zvonurile, minciunile, încer-
când în fel și chip să tulbure pacea 
și liniștea comunei, doar de dragul 
propriilor interese și dorințe politi-
ce. Asta este prima lor soluție pen-
tru comună! Ce pot să spun, doar 
atât: acest lucru nu face cinste ni-
mănui!
 Pentru unii, de multe ori nu in-
teresul comunei este prioritar, nu 
liniștea comunității, ci contează 
doar propriile scopuri, iar pentru 
a ajunge acolo unde doresc, se co-
boară cât mai jos cu putință, recur-
gând chiar la denigrarea fără ruşine 
a unora sau altora, continuând până 
a inventa orice le trece prin minte, 
numai pentru a înșela credința oa-
menilor pentru propriile scopuri.   
 Metoda nu este nouă, dar consider 
că este de prost gust dacă ne dorim 
o evoluție corectă a comunității.
 Mi-aș dori să nu se repete scena-
rii vechi și să ne trezim cu scrisori 
aruncate peste porţi, în care să fi e 
îndrugate fel şi fel de minciuni, “se-
crete tainice” descoperite abia în 
ceasul al 12-lea de către“vigilenţii” 
detectivi ai adversarilor. 

 Astfel de lucruri sunt murdării cu 
rol de a înşela buna credinţă a oa-
menilor și nu au ce căuta într-o so-
cietate corectă. 
 În ce mă privește, vă pot garanta 
că vom aplica în continuare bunul 
simţ în politică. Politica şi adminis-
traţia locală trebuie să rămână ac-
tivităţi raţionale,  distincte, reglate 
de norme şi valori măsurabile.
 La nivelul comunei se pot face 
foarte ușor comparaţii între ceea ce 
a fost şi ceea ce este acum, iar at-
mosfera trebuie să fi e în continuare 
una frumoasă,   în care fi ecare își 
vede de treabă în liniște și pace.
 Suntem o comunitate mică, majo-
ritatea ne cunoaştem între noi, de 
aceea, trebuie să ne respectăm unii 
pe alții, noi şi familiile noastre vom 
continua să trăim aici, în comuna 
Secusigiu şi ne vom mai întâlni, 
indiferent de opțiunile politice ale 
fi ecăruia. 
 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 con-
tează, ci binele comunei noastre.

Primar Cheșa Ilie

Sfaturi privind utilizarea măștilor 
în comunitate, în spitale în contex-
tul situației actuale de circulație a

noului coronavirus (SARS-COV-2)
Purtarea măștii este una dintre 

măsurile de prevenire și limitare 
pentru răspândirea anumitor boli 
respiratorii, inclusiv cea determinată 
de noul coronavirus. 

Cu toate acestea, doar utilizarea 
unei măști nu este su� cientă pen-
tru a asigura un nivel adecvat de 
protecție și ar trebui adoptate și alte 
măsuri la fel de relevante. Folosirea 
măștii trebuie combinată cu igiena 
adecvată a mâinilor și cu alte măsuri 
de prevenire si control a transmiterii 
noului coronavirus de la om la om. 

Persoanele fără simptome
 respiratorii ar trebui:

- să evite aglomerațiile și să evite 
frecventarea spațiilor închise aglom-
erate (de ex. mall-uri, supermarke-
turi);

- să mențină o distanță de cel puțin 
1 metru față de orice persoană cu 
simptome respiratorii (de ex. tuse, 
strănut);

- să-și spele frecvent mâinile, fo-

losind apă și săpun atunci când 
mâinile sunt vizibil murdare sau 
antiseptic pe bază de alcool dacă 
mâinile nu sunt vizibil murdare;

- să utilizeze tehnica de a tuși sau 
strănuta în interiorul cotului � ec-
tat sau să-și acoperă nasul și gura 
în timpul tusei și strănutului cu un 
șervetel de unică folosință, urmată 
de aruncarea acestuia după utilizare 
și spălarea IMEDIATĂ a mainilor cu 
apă și săpun;

- să se abțină de la atingerea gurii, 
nasului și ochilor;

- să respecte regulile privind modul 
de purtare, îndepărtare și elimin-
are a măștilor asociate cu o igienă 
corectă a mâinilor după îndepărtare.

Persoanele cu simptome 
respiratorii trebuie:

- să poarte o mască dacă prezintă 
febră, tuse și respirație di� cilă și să 
solicite consult medical la medicul 
de familie, cât mai curând posibil;

Managementul măștilor
Utilizarea și eliminarea corespun-

zătoare a măștii reprezintă una din 
măsurile e� ciente pentru a limita 
transmiterea noului coronavirus.

Masca trebuie aplicata cu grija 
peste gura si nas si apoi ajustata si 
� xata:

– Fixati masca cu snurul sau banda 
elastica, la mijlocul capului si al ce-
fei.

– Presati pe forma nasului banda 
� exibila transversala.

– Aranjati masca confortabil pe 
fata si sub barbie.

Evitati sa atingeti masca cu mainile. 
Dupa orice atingere a mastii a� ate 
pe fata, precum si dupa ce se scoate 
masca de pe fata, mainile trebuie sa 
� e curatate prin spalare cu apa si sa-
pun sau cu un dezinfectant de maini 
pe baza de alcool, se precizeaza intr-
un material difuzat de Ministerul 
Sanatatii.

Schimbati masca atunci cand 
devine umeda. Dupa o utilizare 
prelungita, masca de fata poate de-
veni umeda. Cand constatati acest 
lucru, trebuie sa înlocuiti masca 
umeda cu o masca noua sau cu una 
curata si uscata.

Pentru a scoate, securiza si elimina 
în mod corespunzator o masca:

– Dezleaga sau rupe legaturile ori 

elasticul din partea de jos, apoi pe 
cel de sus.

– tine de legatura de sus si îndepar-
teaza masca de pe fata.

– Nu atinge masca cu mana.
– Securizeaza si elimina masca în 

mod corespunzator. Mastile de uni-
ca folosinta trebuiesc aruncate dupa 
o singura utilizare. Odata scoase de 
pe fata mastile trebuie introduse în-
tr-o punga de plastic, care trebuie sa 
� e apoi securizata printr-o închidere 
corespunzatoare. Punga securizata 
poate �  pusa în gunoiul menajer.

Dupa îndepartarea mastii de pe 
fata, mainile trebuie sa � e curatate 
prin spalare cu apa si sapun sau cu 
un dezinfectant pentru maini, pe 
baza de alcool.

ATENȚIE: Evitati sa va atingeti 
ochii, nasul sau gura! Virusurile 
sunt transmise atunci cand o perso-
ana atinge ceva care este contaminat 
cu germeni si apoi îsi atinge nasul, 
ochii sau gura.

ATENȚIE: acasă sau la birou 
aerisiți spațiul de locuit sau de lucru 
deschizând cât mai mult ferestrele și 
ușile!

Primăria Comunei Secusigiu

Utilizați corect măștile și respectați
 întocmai normele sanitare 

și de distanțare socială emise
 de către autoritățile naționale 

- NU ESTE DE GLUMĂ -

Politica bunului simţ trebuie să primeze!

Primar  Cheșa Ilie
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„Modernizarea comunei a fost, este și va fi  
obiectivul meu ca primar, după cum mereu am urmărit 

să asigur pacea și liniștea în comunitate, 
pentru a ne putea bucura împreună de viața de zi cu zi”

Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie
Faptul că, în toți acești ani 

de când sunt primar, v-am 
simțit mereu alături repre-
zintă pentru mine o con� r-
mare a faptului că această 
strategie de dezvoltare loca-
lă pe care am implementat-
o a fost apreciată de către 
dumneavoastră, motiv pen-
tru care, vă con� rm încă o 
dată, că voi candida pentru 
un nou mandat, pentru a 
continua administrarea co-
rectă a comunei, astfel încât, 
gradual, să implementăm 
noi și noi proiecte de mo-
dernizare.

În toată activitatea mea 
m-am ghidat după prin-
cipiul că orice primar ales 
trebuie să lupte pentru bi-
nele comunității locale, 
să depună toate eforturile 
pentru progresul urbei pe 
care o administrează, să � e 
deschis oricărei solicitări 
a concetățenilor săi, în li-
mita reglementărilor legale 
să încerce să rezolve � eca-
re doleanță a cetățenilor, să 
nu confunde niciodată po-
litica cu administrația și să 

mențină prin tot ce a 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 Secusigiu, astfel 
voi gândi și pentru viitor și 
pot privi în ochi cu sinceri-
tate pe � ecare concetățean 
din Secusigiu, Satu Mare, 
Munar și Sânpetru German, 
� indcă știu că am făcut și fac 
tot ce-mi stă în putință pen-
tru binele comunei noastre.

Vă doresc tuturor să aveți 
parte doar de momente feri-
cite alături de cei dragi și să 
ne bucurăm împreună, ca o 
comunitate unită, de cât mai 
multe realizări administrati-
ve și urbanistice.

Am arătat în acești ani că 
împreună putem să ne clă-
dim o comună tot mai fru-
moasă și mai bine pusă la 
punct, bazată pe respectul 
între oameni, în care � ecare 
poate trăi în liniște alături de 
vecini și prieteni, în care cu 

toții putem să ne bucurăm 
de � ecare moment al vieții, 
fără răutăți, fără învrăjbire 
între oameni. 

Așa trebuie să � e și pe mai 
departe, pentru binele co-
munei Secusigiu, al nostru, 
al tuturor

Tot ceea ce am făcut, a fost 
gândit la modul concret, ba-
zat pe realitatea economică, 
astfel încât să nu îndatorăm 
comuna, cum au făcut alții, 
preferând să � m chibzuiți 
în tot ceea ce întreprindem, 
căutând să accesăm cât mai 
multe proiecte europene și 
guvernamentale sau de la 
Consiliul Județean Arad, 
ceea ce voi face și pe viitor. 
Avem asemenea proiecte 
câștigate, unele deja sunt 
puse în aplicare, altele vor 
urma.

Important este să continu-
ăm programul de moder-
nizare al comunei, un pro-
gram prin care să evoluăm 
constant, lună de lună, an de 
an

Primar Cheșa Ilie

Prezentarea Bilanțului- partea 2
ANII 2016-2020

Investiții la terenurile de fotbal

S-au derulat ample lucrări
de pietruire străzi în comună

Iluminat ornamental la biserici

S-au fi nalizat lucrările de pavare 
a zonei centrale din Secusigiu

În zona centrală din Secusigiu s-au realizat lucrările de pavare, prin 
amenajarea perimetrului  centrului civic, mai precis a zonelor adia-
cente platoului din fața Primăriei. 

Lucrările au fost � nalizate( pavare platou și trotuare) � ind amena-
jate și perimetrele zonelor verzi. 

Imaginile vorbesc de la sine.

litica cu administrația și să vecini și prieteni, în care cu Primar Cheșa Ilie

La noua grădiniță
 s-a amenajat parcarea

Platou pavat la Căminul
 Cultural din Secusigiu
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„Modernizarea comunei a fost, este și va fi  
obiectivul meu ca primar, după cum mereu am urmărit 

să asigur pacea și liniștea în comunitate, 
pentru a ne putea bucura împreună de viața de zi cu zi”

Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie
Constatăm cu respect că 

avem o administrație cu re-
zultate importante în dezvol-
tarea comunei Secusigiu.

 An de an lucrările de mo-
dernizare ale comunei au 
continuat în acelaș ritm, pro-
misiunea primarului Cheșa 
Ilie de a �  implicat total în re-
zolvarea problemelor comu-
nei � ind reală, exemple � ind 
toate aceste investiții publice 
care s-au derulat în Secusigiu, 
Munar, Satu Mare și Sânpetru 
German.

 „Am dovedit că se poa-
te construi corect și onest, 
pentru binele comunei. Am 
îndeplinit, în primul rând, 

ceea ce dumneavoastră, 
cetățenii, ați dorit. Am 
schimbat un mod de lucru.  
Am demonstrat că banii 
pot �  obținuți din fonduri 
europene și guvernamen-
tale, fără a împovăra buge-
tul cu împrumuturi. Am fost 
mereu aproape de comuni-
tatea locală, așa cum șade 
bine unei adevărate familii.  
Am tratat pe � ecare, întot-
deauna cu respect. Am im-
plementat o administrație 
deschisă, fără ascunzișuri. 
V-am informat mereu, cu 
sinceritate, despre tot ceea 
ce am întreprins pentru co-
mună. Am adus cu mine o 

atmosferă de lucru bună, 
de colaborare cu toată lu-
mea, pentru a face din co-
muna noastră o oază de 
liniște și pace între oameni. 
Am muncit zi de zi pentru 
punerea în practică a unor 
proiecte de investiții prin 
care să putem  progresa 
ca și comunitate, gândind 
mereu pentru viitor.”- spu-
nea primarul Cheșa Ilie, iar 
acest lucru se vede după cum 
funcționează administrația 
comunei, după cum au de-
curs proiectele pentru mo-
dernizarea comunei: investiții 
pentru comunitate, pentru 
progres, pentru viitor!

Noi podețe amenajate

Prezentarea Bilanțului- partea 2
ANII 2016-2020

Evenimente deosebite
Acești ani s-au caracterizat și 

prin desfășurarea în comună 
a unor evenimente deosebite, 
culturale, școlare, religioase, 
evenimente de care ne vom 
aduce mereu aminte cu drag, 
deoarece, prin frumusețea lor 
ne-au arătat că avem o comună 
frumoasă, cu oameni unici, o 
comunitate locală care a par-
ticipat cu bucurie la � ecare 
manifestare ce a fost organizată 
la noi!

Putem aminti Hramurile Bi-
sericilor, serbările dedicate zilei 
de 1 Iunie, zilele de sărbătoare 
organizate în Sânpetru Ger-
man și Secusigiu, precum și 
serbările școlare.

Primarul Cheșa Ilie a 
reînființat „Sorocul”

S-a lucrat la rețeaua de 
apă în comună

S-a lucrat la construcția 
noii grădinițe din Secusigiu
În linie dreaptă a mers și 

construcția noii grădinițe 
din Secusigiu, unde s-a 
trecut la amenajările inte-
rioare, a fost montat siste-
mul de încălzire centrali-
zată, s-au realizat lucrările 
de montare de gresie și 
faianță, grupurile sanitare 

au fost � nalizate etc.

Această investiție a fost obținută 
de către primarul Cheșa Ilie în 
baza unui proiect depus la Mi-
nisterul Educației, scopul � ind 
acela de a se construi la Secu-
sigiu o grădiniță modernă, uti-
lată corespunzător, astfel încât 
copiii să dispună de condiții de 
școlarizare deosebite.
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Prezentarea Bilanțului- partea 2
ANII 2016-2020

„Modernizarea comunei a fost, este și va fi  
obiectivul meu ca primar, după cum mereu am urmărit 

să asigur pacea și liniștea în comunitate, 
pentru a ne putea bucura împreună de viața de zi cu zi”

Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie
Acoperiș schimbat 

la grădinița din  Secusigiu

Au fost finalizate lucrările de amenajare
 a căminului cultural din Secusigiu

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

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

Școala din Sânpetru German- 
în renovare

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

Investiții majore în învățământ
VALOARE INVESTIȚII : 6.499.850 LEI

CÂȘTIGATE PRIN PROIECTELE 
DEPUSE DE PRIMARUL CHEȘA ILIE

Grădinița din Satu Mare
 în renovare

 Au început și lucrările de rea-
biliatre a clădirii grădiniței din 
Satu Mare. 
Și pentru aceste lucrări � nanțarea 
este asigurată printr-un proiect 
câștigat prin programul PNDL.
 Renovarea clădirii a înce-
put: a fost scoasă pardoseala, 
acoperișul vechi a fost dat jos 
și s-a trecut la consolidarea clă-

dirii. Grădinița va �  complet 
reabilitată, atât interior cât și 
exterior!

Școala din Secusigiu- în renovare

Lucrările au fost demarate, 
prin pregătirea fundației pen-
tru o anexă la clădirea școlii.
Practic, se va construi un 

nou corp de clădire unde să 
funcționeze laboratoarele 
școlii, construcția � ind prevă-
zută 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 progra-
mul PNDL.

Grădinița 
din 

Sânpetru 
German
a intrat

în renovare

Cu � nanțare prin programul 
PNDL, investiția cuprinde 
renovarea totală a clădirii 
grădiniței, atât la interior 
cât și exterior, lucrările � ind 
programate cu pregătirea in-
teriorului grădiniței pentru 
reabilitare, urmând ca apoi 
să se treacă și la partea exte-
rioară.

Iluminat public extins
S-au montat stâlpi noi de 

iluminat public pe toate 
străzile din comună unde 
nu exista această facilita-
te, lămpile amplasate pe 
acești stâlpi � ind lămpi tip 
LED, cu consum redus de 
energie.

Mașină adusă 
pentru Postul de Poliție

Cu sprijinul Inspectoratu-
lui Județean de Poliție Arad 
s-a reușit dotarea Postului 
de Poliție Secusigiu cu o 
mașină nouă de poliție.

Piața din Secusigiu și Sânpetru German, 
au fost complet refăcute

De investiții în modernizare au avut 
parte și piețele din Secusigiu și Sânpetru 
German, prin pavarea zonelor destinate 
comercianților, � ind schimbate cu acest 

prilej inclusiv mesele de prezentare a pro-
duselor, acestea � ind și acoperite, pentru a 
proteja produsele agricultorilor de intem-
periile vremii.
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„Modernizarea comunei a fost, este și va fi  
obiectivul meu ca primar, după cum mereu am urmărit 

să asigur pacea și liniștea în comunitate, 
pentru a ne putea bucura împreună de viața de zi cu zi”

Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie

S-a lucrat la fi nalizarea construcției
 și dotării gospodăriei de apă Secusigiu

 18.000.000 LEI
 reprezintă valoarea totală a investiției

obținută de primarul Cheșa Ilie 
printr-un proiect depus

 și câștigat la Ministerul Dezvoltării!

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

form speci� cațiilor tehnice 
etc.

Despre această investiție 
de mare anvergură pentru 
comună primarul Cheșa 
Ilie ne-a precizat: „Am 
pregătit acest proiect de 
introducere a rețelei de 
apă în comună încă de 
acum câțiva ani și nu a 
fost ușor să găsesc soluțiile 
optime de � nanțare a 
investiției, știut � ind că 
bugetul local nu ar �  fost 
su� cient pentru susținerea 
acestor ample lucrări de 
utilități publice. Totuși, 
după multe insistențe, am 
reușit obținerea � nanțării 
proiectului nostru prin-
tr-un program al Minis-
terului Dezvoltării, unde 
am o deschidere totală și 

o relație dosebită. În acest 
context, în urma � nanțării 
obținute, s-a lucrat la 
rețeaua de apă a comunei, 
precum și la construcția 
și amenajarea gospodări-
ei de apă și a stațiilor de 
pompare. Este o investiție 
la care se lucrează de doi 
ani și care anul acesta va 
�  pusă în funcțiune”

Anul trecut s-a reușit și obținerea avizului CFR și ca urmare 
s-a realizat subtraversarea căii ferate către Satu Mare.

 Este în curs obținerea avizului ENEL și racordarea la rețea, 
astfel încât cu siguranță anul acesta întreaga investiție

 va deveni operațională și vom avea apă la rețea.
„În toamnă vom putea da drumul la utilizarea rețelei de apă!

Trebuie să vină blocul energetic care este fabricat în Italia și din ca-
uza acestei pandemii COVID a întârziat producția.”- primar Cheșa Ilie

Un alt proiect câștigat și semnat 
de primarul Cheșa Ilie este cel pe 

fonduri europene prin care avem 
asigurată � nanțarea pentru con-
tinuarea programului de amena-
jare trotuare pavate în localitățile 
comunei Secusigiu, un program 
de modernizare a infrastructurii 
pietonale.

Lucrările vor demara anul 
acesta, astfel încât putem spune 
că anul 2020 este un an al pune-
rii în practică de noi investiții 
bene� ce pentru comuna Secu-
sigiu

100 000 euro- fonduri europene
obținute de primarul Cheșa Ilie

anul acesta pentru comuna Secusigiu
-amenajarea de noi trotuare pavate-

de primarul Cheșa Ilie este cel pe sigiu

A demarat renovarea Primăriei

Investițiile de modernizare a 
comunei au continuat an de an 
printr-o serie de noi lucrări de 
interes public, printre acestea 
numărându-se și cele de reno-
vare a  Primăriei, care a vizat re-
abilitarea interioară, extinderea 
clădirii, amenajarea grupurilor 

sanitare, anveloparea clădirii pe 
exterior, montarea de tâmplărie 
din termopan etc.

La exteriorul clădirii s-a exe-
cutat și tencuirea și zugrăvirea 
exterioară, precum și amenaja-
rea prin pavare a zonei de lângă 
clădire.

Sportul
 a fost 

susținut: 
echipele 
de fotbal, 

clubul 
de box, 
sportul 
școlar



GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

                                 GAZETA COMUNEI SECUSIGIU pag. 8
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Primar Cheșa IliePrimar  Cheșa Ilie
Ca și primar, dar și ca cetățean, vă mărtu-

risesc că mereu vreau mai mult, dorind să 
văd întreaga comună cât mai repede pusă 
la punct în totalitate, așa cum de altfel sunt 
convins că-și doresc toți concetățenii mei. 
Pentru acest deziderat muncesc, și an de an, 
în limita resurselor � nanciare disponibile, 
mai punem o cărămidă la amenajarea unei 
comune cât mai frumoase și plăcute tuturor. 

În acest mandat al ultimilor 4 ani am fă-
cut noi pași importanți în această direcție, 
dar mai sunt încă multe de făcut pentru a 
ajunge la acel nivel de dezvoltare pe care ni-l 
dorim toți cei care locuim aici. 

Suntem pe un drum bun, avem o comu-
nă care a progresat, ceea ce-mi doresc și pe 
mai departe. Faptul că putem asigura un 
progres gradual al comunei, se datorează li-
mitelor sumelor bugetare pe care le avem la 
dispoziție, lucru care face să înaintăm doar 
în funcție de resursele de care dispunem ca 
și administrație locală, resurse din care tre-
buie să acoperim nu doar zona de investiții 
directe în modernizare, ci și zonele aferente 
învățământului, culturii, sportului, aparatu-
lui administrativ, întocmirii de proiecte și 
studii etc.

Lucrul cel mai important ca și comunita-
te este să vedem o evoluție pozitivă de la an 
la an, ceea ce s-a întâmplat și pe parcursul 
acestui mandat, reușindu-se continuarea 
strategiei de dezvoltare a comunei, prin 
acoperirea atât a cheltuielilor administrative 
și de funcționare a comunei, cât și identi� -
carea  resurselor pentru proiecte necesare 
progresului comunei.

Pot spune, că prin activitatea administrati-
vă, s-a reușit așezarea comunei Secusigiu pe 
drumul cel bun, un drum al progresului, un 
drum al modernizării, un drum prin care să 
vedem o evoluție pozitivă, pentru comună 
și comunitatea noastră locală.

Toate acestea s-au realizat prin implica-
re și efort, printr-o muncă de echipă între 
primar, viceprimar, consilieri locali și aparat 
administrativ al Primăriei, cu sprijinul ce-
lorlalte autorități din comună.

Vă doresc tot binele din lume și un an 
prosper în care � ecare să-și îndeplinească 
propriile năzuințe. 

Împreună putem continua dezvoltarea 
comunei Secusigiu și în următorii 4 ani!

Primar Cheșa Ilie

Căminul Cultural din Satu Mare, renovat

A fost reabilitată școala din Satu Mare

Grupuri sanitare amenajatei la școala din Munar

S-au amenajat parcurile 
din Secusigiu și Sânpetru German
S-a lucrat intens în acești ani la 

amenajarea celor două parcuri 
din Secusigiu și Sânpetru Ger-
man. 

Sunt două proiecte cu impact 
pentru comuna noastră, două 
proiecte prin care s-au amplasat 
locuri de joacă pentru copii, s-au 
amenajat zone de recreere, � ind 
amplasate și băncuțe speci� ce, 
în același timp � ind construite și 
alei pavate. 

Cele două parcuri, sau zone de 
agrement, după cum le putem 
numi, sunt pe placul cetățenilor 
din Secusigiu și Sânpetru Ger-

man, lucru vizibil și din imagini-
le surprinse.

Despre aceste lucrări primarul 
Cheșa Ilie ne-a declarat: „ Am 
dorit ca prin aceste investiții să 
avem două zone destinate recre-
erii și petrecerii timpului liber, 
două zone unde părinții sau bu-
nicii pot veni cu copiii, respectiv 
nepoții și pot petrece câteva ore 
plăcute în aer liber. Sper ca tu-
turor să le placă aceste locuri de 
joacă, planul meu � ind acela de 
a amenaja astfel de perimetre 
destinate recreerii și la Munar și 
Satu Mare.”

Imagini cu parcul din Secusigiu 

Imagini cu parcul 
din Sânpetru German 
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