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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

„Trebuie să continuăm modernizarea comunei. 
Am multe proiecte câștigate, care sunt în lucru și trebuie 
finalizate, am proiecte depuse pentru finanțare, aprobate

 și care trebuie demarate și finalizate în următorii ani!
Primar Cheșa IliePrimar 

 Cheșa Ilie
Faptul că avem o administrație preocupată de 

progresul și modernizarea comunei este un fapt 
recunoscut de toată lumea prin prisma modului 
corect de gândire a unei strategii locale de dezvol-
tare graduală, pe baza realităților economice ale 
dimensiunii bugetului local, existând o preocu-
pare constantă de punere în practică a unor pro-
iecte viabile, utile și necesare în toate localitățile 
comunei: Secusigiu, Sânpetru German, Munar și 
Satu Mare.

Primarul Cheșa Ilie a reușit în mandatele sale 
să mențină mereu un echilibru al raportului ve-

nituri-cheltuieli, implementând în același timp 
și proiecte de un real bene� ciu pentru progresul 
și viitorul comunei noastre : lucrări la rețeaua de 
apă, amenajarea de trotuare, ample lucrări anuale 
de pietruire străzi, investiții în instituțiile școlare, 
alei pavate, cișmele amenajate, teren sintetic de 
sport, lucrări de asfaltare străzi, cămine culturale 
puse la punct, parcuri amenajate, locuri de joacă 
pentru copii, Primărie reabilitată, investiții în or-
ganizarea de evenimente culturale, iar lista ar pu-
tea continua cu multe alte lucruri pozitive pentru 
comună. 

S-a promovat mereu un mod de administrare 
corect, deschis, totul într-o atmosferă de bună 
înțelegere și respect, având astfel o comună 
liniștită, an de an făcându-se noi progrese pentru 
modernizarea localităților Secusigiu, Sânpetru 
German, Munar și Satu Mare.

Toate acestea fac din comuna Secusigiu o comu-
nă cu bune perspective de viitor, o comună într-
o schimbare continuă, lună de lună apărând noi 
investiții la orizont, noi proiecte necesare și utile, 
amplele lucrări de renovare școli și grădinițe care 
sun în lucru acum � ind un exemplu în acest sens.

„De când am fost ales primar am 
muncit pentru comună, pentru noi ca 
și comunitate și cu sprijinul vostru, al 
celor din Secusigiu, din Sânpetru Ger-
man, din Satu Mare și Munar, ma-
rea familie a comunei noastre, vom 
putea să ne ducem liniștiți traiul, în 
bună înțelegere, lăsându-i pe cei care 
caută dezbinare și învrăjbire, doar ca 
să-și facă afaceri pe spatele nostru, să 
meargă acolo de unde au venit, � indcă 
comuna Secusigiu nu este de vânzare!
 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 coboa-
ră cât mai jos cu putință, recurgând 
chiar la denigrarea fără rușine a per-
soanelor și a adversarilor politici, lu-

cru pe care-l vedeți cu toții.
 Sincer, nu vreau să am de-a face cu 
astfel de indivizi, i-am respins de � e-
care dată, � ind garantul drepturilor 
dumneavoastră, a cetățenilor comu-
nei, 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.
 În ce mă privește, pentru mine po-
litica și administraţia locală trebu-
ie să rămână activităţi raţionale, 
distincte,reglate de norme clare, identi-
� cate proiecte dezbătute corect și puse 
în practică pentru binele comunității 
noastre locale.
Sunt convins că la fel ca mine gândiți 

și dumneavoastră, concetățenii mei 
și la fel ca și mine, vă  doriți să pu-
tem trăi liniștiți la noi în comună, 
fără presiunile de tot felul ale unora 
care mai ales în ultima perioadă nu 
mai știu ce să facă, numai și numai 
să ajungă să controleze cumva co-
muna Secusigiu. 
Eu sunt garanul că nu vor reuși ni-
ciodată acest lucru. Nu i-am lăsat 
nici până acum și cu sprijinul dum-
neavoastră, 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 
tecuți prin viață, ca să nu ne lăsăm 
păcăliți și să cădem în capcanele al-

tora, care numai asta așteaptă.
După cum vedeți, în timp ce acești 
indivizi caută circ și gâlceavă, noi 
ne vedem de lucru. Investițiile pu-
blice continuă, se lucrează la școli și 
grădinițe, în toamnă continuă asfal-
tarea de străzi, proiectul de pavare 
trotuare căștigate prin GAL urmează 
să înceapă.
Trebuie să continuăm pe acest drum 
al modernizării comunei, pentru a �  
siguri că și în următorii ani comuna 
noastră se va dezvolta prin � naliza-
rea proiectelor a� ate în lucru și prin 
punerea în aplicare a unor noi proiec-
te de investiții necesare comunității 
noastre locale. Împreună vom reuși!

Primar Cheșa Ilie

Grădinița 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 din Sânpetru German
în totală modernizare
VALOARE: 2 102 825  lei

FINANȚARE prin PNDL

Grădinița PN din Satu Mare
în totală modernizare

VALOARE: 318 251 lei
FINANȚARE prin PNDL
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Arderea miriștilor, 
interzisă

Agricultorii care nu respectă aceas-
tă condiţie vor �  penalizaţi - Agen-
ţia de Plăţi și Intervenţie pentru 
Agricultură (APIA) anunţă pe fer-
mieri că trebuie să respecte bunele 
condiţii agricole și de mediu cu ac-
cent, în această perioadă, pe GAEC 
6.1, conform căruia este interzisă 
arderea miriștilor și a resturilor ve-
getale pe terenul arabil, precum și 
a vegetaţiei pajiștilor permanente. 
Obiectivul acestei condiţii este men-
ţinerea materiei organice în sol prin 
aplicarea măsurilor de gestionare 
minimă a miriștilor și resturilor ve-
getale, precum și menţinerea unui 
nivel minim de întreţinere a solului 
prin protejarea pajiștilor permanen-
te. “Agricultorii care utilizează teren 
arabil (inclusiv pajiști temporare) 
nu trebuie să ardă miriștile și/sau 
resturile vegetale rezultate după re-
coltarea culturilor (paie de cereale 
păioase, vreji de plante proteice sau 
de cartof, coceni de porumb, tul-
pini de � oarea soarelui, rapiţă etc.), 
inclusiv miriștile sau iarba rămasă 
după cosirea pajiștilor temporare. 
De asemenea, nu este permisă ar-
derea vegetaţiei pe pajiștile perma-
nente, obiectivul acestei condiţii 
� ind menţinerea unui nivel minim 
de întreţinere a solului prin proteja-
rea pajiștilor permanente. Agricul-
torii care utilizează pajiști perma-
nente nu trebuie să ardă vegetaţia, 

inclusiv iarba rămasă după cositul 
pajiștilor”,. Agricultorilor care nu 
respectă această condiţie li se vor 
aplica reduceri la suma totală de 
plată, conform modului de aplicare 
a reducerilor și excluderilor pentru 
nerespectarea GAEC, indiferent de 
suprafaţa arsă. APIA a încheiat cu 
Garda Naţională de Mediu și cu in-
spectoratul General pentru Situaţii 
de Urgenţă un protocol de colabora-
re privind acţiunile de monitoriza-
re a modului de respectare de către 
fermieri a bunelor condiţii agricole 
și de mediu referitoare la arderea 
miriștilor și a resturilor vegetale pe 
terenul arabil și la arderea pajiștilor 
permanente. Prin acţiuni comune, 
se urmărește reducerea cazurilor 
de ardere a miriștilor și a vegetaţiei, 
prin sancţionarea celor care încalcă 
aceste dispoziţii, de către toate cele 
trei instituţii semnatare ale protoco-
lului. “în cazul în care arderea a fost 
provocată de cauze necunoscute, iar 
fermierul prezintă la APIA copia 
sesizării înregistrată Ia poliţie sau 
la Inspectoratul General pentru Si-
tuaţii de Urgenţă privind acest fapt, 
condiţia GAEC 6.2. este respectată. 
Documentul doveditor, speci� cat 
mai sus, trebuie să � e emis de că-
tre autorităţile competente înaintea 
efectuării controlului și să � e valabil 
la data efectuării controlului. Dacă 
documentul are data eliberării ulte-
rioară controlului, fermierilor li se 
vor aplica reduceri Ia suma totală de 
plată, conform modului de aplicare 
a sancţiunilor pentru nerespectarea 
GAEC”,

Primăria Comunei Secusigiu

ÎN ATENŢIA 
FERMIERILOR

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 respon-

sabili și respectăm regulile impuse de către autorități, vom �  protejați 
de orice pericol.

-Semnalați autorităților orice caz despre care aveți cunoștință că ar �  
putut intra în contact cu o persoană con� rmată cu covid-19 sau care ar 
�  venit dintr-o țară afectată și care nu se a� ă 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 nu-
marul de urgenta 112!

-Dacă vă a� ați în autoizolare la domiciliu respectați cu strictețe reco-
mandările 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

A fost adoptată
 Hotărârea CJSU Arad 

cu nr. 37 din 31.07.2020, 
ce cuprinde măsurile:

Art. 1. Începând cu data de 01.08.2020, se insti-
tuie obligativitatea purtării măștii de protecție de 
către toate persoanele începând cu vârsta de 5 ani, 
în piețele agroalimentare, permanente sau tem-
porare, închise sau deschise, precum și în spațiile 
de tipul târgurilor de animale sau de produse 
tradiționale, bâlciuri, oboare, piețe/târguri săptă-
mânale etc., în incinta aeroportului, stațiilor CFR, 
autogărilor, pe persoane și în stațiile mijloacelor 
de transport în comun situate pe teritoriul admi-
nistrativ al Județului Arad, pe toată perioada stării 
de alertă.

Art. 2. Începând cu data de 01.08.2020 se insti-
tuie obligativitatea purtării măștii de protecție la 
toate evenimentele, de orice natură, unde există 
aglomerări de persoane, pe raza județului Arad, 
desfășurate atât în interior, cât și în exterior, pe 
toată perioada stării de alertă.

Art. 3. Începând cu data de 01.08.2020 se insti-
tuie obligativitatea purtării măștii de protecție de 
către toți angajații agenților economici la intrarea 
și la ieșirea din schimburi, pe toată perioada stării 
de alertă.

Art. 4. (1) Începând cu data de 03.08.2020 se 
poate institui obligativitatea purtării măștii de 
protecție de către toate persoanele începând cu 
vârsta de 5 ani, în zonele aglomerate, pe toată pe-
rioada stării de alertă.

 (2) Comitetele locale pentru situații de urgență 
vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la 
data de 03.08.2020, zonele intens circulate, de pe 
raza � ecărei unități administrativ-teritoriale, unde 
va �  instituită obligativitatea purtării măștii de 
protecție.

 (3) Zonele intens circulate prevăzute la alin. 
(2) vor �  semnalizate corespunzător și aduse la 
cunoștiința populației prin orice mijloace de infor-
mare, prin grija autorităților publice locale.

Art.  5. (1) Se dispune întrunirea până la data de 
03.08.2020, a comitetelor locale pentru situații de 
urgență, în vederea stabilirii unui plan local de mo-
nitorizare a respectării și aplicării regulilor stabilite 
pentru limitarea transmiterii virusului SARS-CoV-2.

 (2) Comitetele locale pentru situații de urgență 
vor dispune suspendarea activității în piețe, târguri 
de animale, bâlciuri, oboare, piețe/târguri săptă-
mânale etc., ori de câte ori situația epidemilologică 
de la nivelul unității administrativ-teritoriale o va 
impune.

   (3) În localitățile declarate focare active de că-
tre Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, 
comitetele locale pentru situații de urgență pot 
dispune suspendarea oricăror evenimente cultu-
ral-religioase pe perioade de câte 14 zile.

  (4) În calitate de președinți ai comitetelor locale 
pentru situatii de urgență, primarii unităților admi-
nistrativ-teritoriale din judetul Arad sau înlocuitorii 
de drept ai acestora răspund, în mod nemijlocit, de 
aplicarea întocmai a măsurilor și acțiunilor stabilite 
în planul local de monitorizare.

Art. 6. Toate hotărârile comitetelor locale pentru 
situații de urgență vor �  transmise, în maxim 24 de 
ore, la Centrul Județean de Coordonare și Conduce-

re a Intervenției.
Art. 7. Conducătorii instituțiilor publice din 

județul Arad vor proceda la adaptarea programului 
de lucru și a modului de desfășurare a activităților 
speci� ce în vederea luării măsurilor de distanțare 
� zică a persoanelor și de limitare a transmiterii 
virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, precum și de 
limitare a accesului publicului în instituții.

Art. 8. (1) Autoritățile administrației publice loca-
le vor asigura aducerea la cunoștința tuturor ope-
ratorilor economici, prin mijloacele de informare 
avute la dispoziție, a obligativității respectării de 
către aceștia a condițiilor dispuse cu ocazia aviză-
rii desfășurării activității, în legătură cu măsurile 
de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, 
potrivit legii, precum și asupra posibilității apli-
cării sancțiunii complementare de suspendare a 
activității pe o perioadă de 14 zile.

 (2) În cazul nerespectării obligațiilor de către 
operatorii economici, autoritățile publice locale 
vor lua de îndată măsura suspendării temporare a 
autorizației de funcționare a agentului economic, 
la solicitarea organelor constatatoare.

Art. 9. Autoritățile publice locale îi vor atenționa, 
în termen de 3 zile, pe toți organizatorii de eve-
nimente, cu privire la obligativitatea respectării 
tuturor actelor normative cu privire la prevenirea 
transmiterii virusului SARS-CoV-2, inclusiv în legă-
tură cu numărul maxim de participanți (20 de per-
soane în spații închise și 50 de persoane în spații 
deschise).

Art. 10. Administratorii piețelor  agro-alimentare 
precum și operatorii economici, care au ca obiect 
de activitate comerțul cu amănuntul, vor proceda 
la monitorizarea permanentă în incinta spațiilor 
comerciale a respectării de către vânzători și cum-
părători a măsurilor de prevenție (purtarea corectă 
a măștii de protecție în spații închise și deschise, 
asigurarea distanței � zice între persoane, curățarea 
periodică a suprafețelor de contact mânere, mese, 
balustrade etc. cu soluție dezinfectantă, limitarea 
numărului de persoane în unele spații publice în-
chise etc.).

Art. 11. (1) Operatorii economici și companiile cu 
mai mulți angajați, în special cei care își desfășoară 
activitatea în zone industriale, au obligația (pe lân-
gă asigurarea triajului epidemiologic și a veri� că-
rii respectării purtării măștii de protecție de către 
proprii angajați în timpul programului de lucru și 
la ieșirea din schimb/tură) să veri� ce dacă măsuri-
le de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 
sunt respectate și de către operatorii economici, cu 
care au relații contractuale, care asigură transpor-
tul angajaților în și dinspre locul de muncă.

  (2) În situația în care se constată că operatorii 
economici care asigură transportul angajaților nu 
respectă măsurile de prevenire a transmiterii viru-
sului SARS-CoV-2, revine obligația angajatorului 
de a sesiza organele abilitate și de a lua toate mă-
surile ce se impun.  

Art. 12. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 
„Vasile Goldiș” al Judeţului Arad va transmite pre-
zenta hotărâre membrilor C.J.S.U. Arad, instituțiilor 
și autorităților publice menționate în cuprinsul pre-
zentei hotărâri, precum și unităților administrativ-
teritoriale din județul Arad.

Măsuri de prevenire a răspândirii COVID 
adoptate de Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență Arad 
și aplicabile de la 1 August
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„Vă mulțumesc tuturor
 pentru încrederea acordată”

Viceprimar Delamarian Flavius

Acest mandat al meu de viceprimar se 
apropie de fi nal. Au fost 4 ani în care 
am muncit alături de domnul primar 
Cheșa Ilie și echipa administrației lo-
cale pentru modernizare comunei și de-
rularea unor investiții publice necesare 
continuării modernizării localităților din 
aria noastră administrativă: Secusigiu, 
Munar, Satu Mare și Sânpetru German.
Ca urmare, prin tot ceea ce am făcut în 

acești 4 ani, am încercat să mă adresez 
prin activitatea mea cerințelor cetățenilor 
comunei, concetățenii mei, pe care-i 
respect și cărora le mulțumesc pentru 
susținere, pentru că i-am simțit aproape 
de mine în toată această perioadă. 

Zi de zi am privit administrația ca 
pe o muncă în echipă, împreună cu 
primarul Cheșa Ilie, angajații Pri-
măriei și a celorlalte instituții publice 
și bineînțeles, împreună cu Consiliul 
Local, fără sprijinul căruia nu se poate 
pune nimic în practică.

Pot a� rma că acest mandat 4 ani care 
se apropie de � nal, a fost  perioadă în 
care comuna a progresat constant, o 
perioadă în care am încercat să im-
plementăm noi proiecte de investiții 
pentru dezvoltarea comunei noastre, 
ținând cont de asigurarea unor facilități 
viitoare utile și necesare pentru comu-
nitatea noastră locală. 

S-au asfaltat străzi, s-a investit în 
școli și grădinițe, s-au amenajat par-

cări, trotuare, podețe, s-a investit în 
întreținerea domeniului public, în ilu-
minat, în susținerea activităților cultu-
rale și sportive etc.

Sunt convins că vom avea o evoluție 
bună și pe viitor ca și comună, ca și 
comunitate, important este să avem 
în continuare o atmosferă de bună 
înțelegere între oameni, deoarece doar 
astfel se poate construi, se poate pro-
gresa, putem avea un viitor bun pentru 
noi ca și comunitate locală. 

De aceea, în toți acești ani am consi-
derat mereu că cei care caută dezbina-
re, învrăjbire între oameni, făcând circ 
doar pentru a-și realiza propriile intere-
se personale și ascunse, în detrimentul 
binelui comunității noastre locale, tre-
buie evitați, căci nu fac bine comunei.

Împreună cu primarul Cheșa Ilie 
și echipa din jurul nostru, am lucrat 
doar pentru binele și interesul comu-
nei noastre, căutând înțelegere și soli-
daritate în luarea deciziilor importante 
pentru bunul mers al comunei, câutând 
să asigurăm o atmosferă bună de lucru, 
în care binele comunei să � e pe primul 
loc și nu opiniile politice.

Astfel, am avut în comună un climat 
de liniște, de colaborare, putând derula 
investiții publice cu impact în moder-
nizarea localităților Secusigiu, Munar, 
Satu Mare și Sânpetru German.

Toate acestea se văd în investițiile pu-
blice implementate, în modul cum a fost 
administrată comuna în acești 4 ani.

Vă mulțumesc tuturor pentru spriji-
nul acordat în toți acești ani, și sper că 
și în următorul mandat comuna noas-
tră va merge în direcția cea bună, prin 
păstrarea acestei atmosfere de colabo-
rare pe care o avem astăzi, prin păstra-
rea acestui mod de lucru al consensului 
în administrație, dedicat cetățenilor și 
intereselor de dezvoltare ale comunei 
noastre.

Viceprimar Delamarian Flavius

Starea de alertă este prelun-
gită cu încă 30 de zile. S-a 
a� at și regulile pe care sun-
tem obligați să le respectăm. 
Printre acestea, se numără 
unele deja în vigoare. Se va 
menține obligativitatea pur-
tării măștii, dar și interzice-
rea organizării de procesiuni 
în spații închise. Restauran-
tele rămân închise la interior.

Regulile după 16 iulie
Acestea sunt principalele 

reguli ce vor �  impuse până 
la mijlocul lunii august:

– Măștile de protecţie ră-

mân obligatorii în spa-
ţii publice închise, magazi-
ne, mall-uri, mijloacele de 
transport în comun și la lo-
cul de muncă

– Este interzisă în conti-
nuare organizarea de mi-
tinguri, demonstraţii, pro-
cesiuni, concerte sau a altor 
tipuri de întruniri în spa-
ţii deschise, precum și a în-
trunirilor de natura activi-
tăţilor culturale, știinţi� ce, 
artistice, sportive sau de di-
vertisment în spaţii închise

– Muzeele, bibliotecile și li-

brăriile sunt deschise
– Evenimentele culturale în 

aer liber (de exemplu, con-
certe) sunt permise cu regu-
lile de protecţie deja stabilite

– Sunt permise spectacole-
le de tip drive-in numai dacă 
cei din mașină fac parte din 
aceeași familie

– Organizarea și desfășu-
rarea în aer liber a specta-
colelor, concertelor, festiva-
lurilor publice și private sau 
a altor evenimente culturale 
sunt permise numai cu par-
ticiparea a cel mult 500 de 
spectatori cu locuri pe sca-
une, a� ate la distanţă de mi-
nimum 2 metri unul faţă de 
celălalt; masca este obligato-

rie
– Plajele rămân în continu-

are deschise cu respectarea 
regulilor de protecţie

– Grădiniţele rămân des-
chise, însă trebuie respecta-
te condiţiile deja știute

– Rămân închise resta-
urantele și cafenelele din 
mall-uri, precum și locuri-
le de joacă din centrele co-
merciale

– Piscinele, locurile de joa-
că și sălile de jocuri sunt în-
chise

– Restaurantele, cafenele-
le rămân închise în interior; 
ele pot vinde doar în regim 
de take away

– Terasele rămân însă des-

chise, cu asigurarea unei dis-
tanţe de minimum 2 m între 
mese și participarea a maxi-
mum 4 persoane la o masă, 
dacă sunt din familii diferi-
te, și cu respectarea măsuri-
lor de protecţie

– Evenimentele private în 
spaţii închise sunt permise, 
doar dacă participă cel mult 
20 de persoane și cu respec-
tarea regulilor de distanţare 
� zică

– Evenimentele private în 
spaţii deschise sunt permise 
doar dacă participă cel mult 
50 de persoane care sunt 
obligate să respecte regulile 
de distanţare � zică

Primăria Secusigiu

Regulile după 16 iulie! 
- Starea de alertă-

Viceprimar
Delamarian Flavius

Mareș Ioan
Buzatu Ion

Stamoran Elisabeta
Senzian Rada

Megyes Rozalia
Gergely Rozalia

Stimați cetățeni,
Din păcate, există suspiciuni că 
avem cazuri de persoane infec-
tate cu virusul SARS Cov-2 în 
comuna noastră. 
Situația este gestionată de către 
DSP Arad, care, conform legii, 
nu are nici dreptul, nici obligația 
de a ne anunța, astfel că nu avem 
informații o� ciale în acest sens. 
Noi am făcut noi acțiuni de 
dezinfecție a străzilor și a 
spațiilor publice, pentru a limi-
ta răspândirea virusului, dar de-
pinde de � ecare dintre noi să ne 
protejăm și să-i protejăm pe cei 
dragi nouă. 
Este esențial să purtăm masca în 

mod corect în spațiile închise, în 
magazine și în instituțiile publi-
ce, să păstrăm distanță între noi 
și să ne spălăm sau să ne dezin-
fectăm foarte des pe mâini.
Dacă există persoane a� ate în 
izolare, le rugăm să ne contac-
teze.
Dumnezeu să ne ajute să trecem 
cu bine peste această pandemie!

Primar Cheșa Ilie

Cu  mâhnire în su� et 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

COMEMORĂRI

CASĂ DE PIATRĂ
B U D AY  G A B R I E L  PAV E L -  L E U C I U C  A L I N A  A N A

M E Z E N I U C  D A N I E L  M I H A I -  B U L B U C  G A B R I E L A  M A R I A
MARTIN GAROFEL ROMULUS- TOMOIAGĂ MARINELA FLORENTINA

PA H O M E  I O S I F -  O N E Ț I U  C O D R U Ț A  I O A N A

La Primăria Comunei Secusigiu au fost o� ciate  căsătoriile 
unor noi cupluri  care au hotărât să își unească destinele. 

Îi felicit pentru decizia luată, dorindu-le din inimă acestor noi familii 
să aibă parte doar de zile fericite, pline de bucurie.

CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

Persoanele  care au dobândit re-
cent domiciliu pe raza comunei, cât 
și cele care locuiesc fară forme lega-
le și au în întreținere copii minori, 
persoane vârstnice sau persoane cu 

handicap, sunt invitate să se prezinte 
la Primarie, pentru luarea acestora 
din urmă în evidența biroului de au-
toritate tutelară și asistență socială.

 Va mulțumim pentru ințelegere și 
colaborare.

    Primăria Secusigiu

În atenția 
cetățenilor
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Zeci de milioane de lei, 
veniți pe diferite programe 

de fi nanțare, pentru
comuna Secusigiu 

 Primarul Cheșa Ilie și-a păstrat 
lista cu promisiunile electorale din 
2016 și, încet-încet, aproape că le-a 
bifat pe toate. 

 „Din 14 obiective, 10 sunt deja 
bifate, iar câteva sunt în curs de re-
alizare. Am și niște promisiuni pe 
care nu am reușit să le onorez”, este 
sincer Ilie Cheșa.

Acesta a enumerat ceea ce și-a pro-
pus să facă în 2016, începând cu 
noua grădiniţă din Secusigiu. 

„Am reușit să accesăm fonduri de 
la Banca Europeană de Investiţii, 
prin Ministerul Educaţiei, și am ri-
dicat una dintre cele mai moderne 
grădiniţe din judeţul Arad. Grădi-
niţa are trei grupe, � ecare grupă 
având grupul ei sanitar. Va mai �  
încălzire centrală pe peleţi, un loc 
de joacă în curte și un sistem de su-
praveghere”, explică primarul, care 
a mai adăugat că valoarea lucrării a 
fost de aproximativ 1.100.000 de lei, 
fonduri nerambursabile. 

Tot la capitolul investiţii în edu-
caţie, primarul Ilie Cheșa ne-a mai 
prezentat câteva investiţii. 

„Am început să modernizăm gră-
diniţa de la Satu Mare. Vorbim des-
pre o reabilitare și o modernizare 
totală. Acoperiș, geamuri, uși, re-
abilitări interioare, dotări cu mo-
bilier nou, toate sunt cuprinse în 
acest proiect. Lucrările sunt în curs 
de � nalizare, iar, dacă anul școlar 
va începe în septembrie, copiii vor 
intra în grădiniţă nouă. O altă gră-
diniţă la care am început lucrările 
este cea din Sânpetru German. Vor-
bim cam despre aceleași lucrări pe 
care le executăm și la Satu Mare. În 
acest șantier, estimăm că lucrările 
vor �  � nalizate până la sfârșitul 
anului”, a spus Ilie Cheșa. 

Lucrările de la cele două grădiniţe 
costă aproximativ 1,2 milioane de 
lei, cea mai mare parte a fondurilor 
� ind nerambursabile, de la Guver-
nul României, prin PNDL.

Și școlile s-au a� at în atenţia admi-
nistraţiei locale din Secusigiu. 

„Dacă vorbim despre școala de la 
Sânpetru German, aici este vorba 

despre o lucrare de extindere, rea-
bilitare și modernizare. Întreaga 
clădire va �  refăcută din temelii, la 
standarde actuale, cu încălzire cen-
trală și grupuri sanitare moderne. 
În ceea ce privește extinderea, vor-
bim despre construirea unei noi săli 
de sport. Tot aici vom avea și un 
teren nou de sport în curtea școlii. 
Și școala de la Secusigiu se a� ă în 
proces de modernizare. Și aici vor-
bim despre o extindere a clădirii, 
cu un corp care va găzdui noi săli 
de clasă. Va �  schimbat și sistemul 
de încălzire centrală, care este foar-
te vechi și care nu dă randament, 
cu unul nou, pe peleţi. Tot în aripa 
nouă vor �  create laboratoare, iar 
sala de sport va �  modernizată.”, 
ne-a declarat primarul Cheșa Ilie. 

Lucrările la cele două școli costă 
nu mai puţin de 5,8 milioane de lei, 
majoritatea fondurilor � ind neram-
bursabile, prin PNDL.

Investiții în utilități
Nici infrastructura nu a fost lăsată 

deoparte de administraţia din Secu-
sigiu. 

Pe foaia cu obiectivele din 2016, 
Ilie Cheșa are trecute alimentarea cu 
apă, asfaltarea străzilor interioare și 
amenajarea trotuarelor.

 „De departe, proiectul de intro-
ducere a reţelei de apă potabilă este 
cel mai important. Drept dovadă, 
și valoarea lui: aproximativ patru 
milioane de euro. Vorbim despre 
introducerea de reţea nouă pe o 
distanţă de 45 de kilometri, în toate 
satele comunei, și despre realiza-
rea unei uzine de apă, cu proprii-
le noastre puţuri forate. Lucrarea 
este � nalizată în proporţie de 100 
la sută. Mai trebuie doar să facem 
branșamentul electric, urmând ca, 
în secunda următoare, întreaga re-
ţea să devină funcţională. Suntem 
în discuţii cu Enel pentru montarea 
transformatorului electric și, în cel 
mai scurt timp, va curge apă la ciș-
mele și pe reţea”, con� rmă primarul 
nostru Ilie Cheșa.

Dacă vorbim despre asfaltare, un 
proiect care vizează modernizarea a 
15 kilometri de străzi, din toate cele 
patru sate ale comunei, se a� ă în lu-
cru.

 „Noi, în satele Secusigiu, Munar, 
Sânpetru German și Satu Mare, 
avem o reţea stradală de peste 50 
de kilometri. Cu ajutorul Consi-
liului Judeţean și din bugetul local, 
am demarat un proiect de asfalta-
re a 15 kilometri de străzi în toate 
satele, proiect care va �  � nalizat în 
curând. În paralel, pentru viitorul 
apropiat, am pregătit un alt proiect 
pentru asfaltarea altor 15 kilome-

tri, proiect pe care sperăm să îl în-
cepem cât mai curând”, a subliniat 
primarul Cheșa Ilie. 

Acești primi 15 kilometri de asfalt 
au costat peste 7 milioane de lei.

Și tot la infrastructură pot �  trecute 
și trotuarele care au fost amenajate 
în toate cele patru sate.

 „Un alt proiect, pe fonduri euro-
pene de această dată, prin AFIR, 
care se referă la amenajarea a 2,8 
kilometri de trotuare, este câștigat 
deja, iar lucrările vor începe cât de 
curând”, a speci� cat primarul nos-
tru.

Tot aici poate �  inclus și moderni-
zarea și extinderea sistemului de ilu-
minat public, care a ajuns pe toate 
străzile celor patru sate. Iar ultimele 
extinderi au bene� ciat de corpuri cu 
LED, economice.

Cultură și sport
Nu au fost uitate nici căminele cul-

turale. 
Cele din Secusigiu și Satu Mare au 

fost reabilitate și modernizate în to-
talitate. 

Parcurile pentru copii din Sânpetru 
German și Secusigiu au fost amena-
jate, urmând ca acest lucru să se în-
tâmple și în Satu Mare și Munar. 

Terenurile de sport și vestiarele din 
Munar, Sânpetru German și Secusi-
giu au fost, de asemenea, moderni-
zate. 

„A fost cumpărat inclusiv un trac-
tor pentru tuns iarba de pe tere-
nurile de fotbal, care este folosit la 
toate cele trei baze sportive”- pri-
mar Cheșa Ilie

„Am și dezamăgiri pentru că 
unele proiecte nu au fost încă 
realizate din diverse motive.”- 

- primar Cheșa Ilie
Primarul Ilie Cheșa are și câteva 

dezamădiri privind anumite proiec-
te de investiții care încă nu au putut 
�  demarate în comună:

„Am aderat la ADI Apă-Canal și 
am reușit să � m prinși în master 
planul de dezvoltare judeţean. În 
prezent, se lucrează la proiectul re-
ţelei de canalizare și sperăm ca, în 
curând, acest proiect să � e pus în 
aplicare și în comuna noastră, cu 
ajutorul fondurilor europene”, spu-
ne primarul.

Tot în lucru este și realizarea unui 
nou cămin cultural la Sânpetru Ger-
man. 

„Nu am vorbit prea mult despre 
realizarea acestui cămin până nu 
am avut certitudinea că se va face. 
Acum putem spune că am a� at că 
proiectul nostru a primit aprobarea 
de � nanţare de la CNI, � ind vorba 
de fonduri nerambursabile”,ne-a 
con� rmat primarul Ilie Cheșa.

O altă supărare a primarului o re-
prezintă cadastrarea comunei, care 
nu a fost � nalizată. 

„Aici nu depinde de noi, ci de 
ANCPI. Cei de la București au or-
ganizat licitaţia și au implementat 
proiectul, eu luptându-mă doar să 
bene� ciem de această cadastra-
re gratuită. Totuși, am o speranţă 
că în viitor vom reuși să � nalizăm 
acest proiect complicat”, spune pri-
marul.

În sfârșit, ultima supărare a prima-
rului Ilie Cheșa se referă la capelele 
din cimitire. 

„Comuna Secusigiu are 11 cimiti-
re. Prima piedică în realizarea ca-
pelelor a fost reprezentată de faptul 
că o parte dintre cimitire nu au fost 
întabulate. Așadar, aveam bani, 
dar nu puteam investi fără actele 
CF. Ulterior, am transferat banii 
către asfaltări și co� nanţări la mo-
dernizarea școlilor și grădiniţelor. 
Urmează ca, în viitor, să găsim re-
sursele necesare pentru a realiza și 
capelele”, con� rmă primarul nostru 
Ilie Cheșa.

PRESA LAUDĂ COMUNA SECUSIGIU:
- Comuna Secusigiu creşte cu fonduri nerambursabile-
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Proiecte câștigate
 pentru comuna Secusigiu

Proiecte aflate în lucru:
 Reabilitare-modernizare 

Școala din Secusigiu
Reabilitare-modernizare 

Școala din Sânpetru German
Valoare: 5.324.341 LEI

FONDURI NAȚIONALE- PNDL

Amenajare trotuare în comună
Valoare: 100.000 EURO
FONDURI EUROPENE-GAL

TOTAL SUME ATRASE 
PENTRU COMUNA SECUSIGIU
PRIN PROIECTELE CÂȘTIGATE:

FONDURI EUROPENE
24 0 . 0 0 0  E U R O

FONDURI NAȚIONALE
25.537.626 LEI 

Avem o administrație locală de toată lauda!
Prin aceste investiții aflate în lucru comuna Secusigiu progresează mult!

Proiecte câștigate
 și care urmează 

să înceapă anul acesta

  Amenajare trotuare pavate
Valoare: 60.000 EURO

FONDURI EUROPENE- GAL

 Reabilitare-modernizare 
Grădinița din Sânpetru German

Reabilitare-modernizare 
Grădinița din Satu Mare

Valoare:1.075.285 LEI
FONDURI NAȚIONALE- PNDL

Construcție- amenajare-dotare
Gospodăria de Apă Secusigiu

Introducere rețea apă 
Valoare:18.000.000  LEI

FONDURI NAȚIONALE- Min. Dezvoltării

Proiecte finalizate

  Amenajare Remiză Pompieri
Valoare: 80.000 EURO

FONDURI EUROPENE- GAL

Proiecte pregătite pentru FDI
Asfaltare străzi în Secusigiu,

 Satu Mare, Munar, Sânpetru German
- 15 km -

Valoare: 15.000.000 LEI
FONDURI NAȚIONALE- FDIFONDURI NAȚIONALE- FDI

Realizare branșamente gospodării
la rețeaua de apă potabilă
Valoare: 16.000.000 LEI

FONDURI NAȚIONALE- FDI

Toate cele prezentate sunt proiecte de 
investiții care s-au câștigat pentru comu-
na Secusigiu și care la acest moment sunt 
în diverse stadii. 

Unele au fost � nalizate ( Remiza din 
Sânpetru German, tronsoane de trotuare 
pavate în comună-pe fonduri europene 
prin GAL, grădinița nouă din Secusi-
giu- fonduri de la Ministerul Educației), 
unele sunt în lucru (Modernizare școli 
și grădinițe, gospodăria de apă- fonduri 

naționale), altele urmează să înceapă 
anul acesta (amenajarea de noi tronsoa-
ne de trotuare pavate-fonduri europene), 
iar altele sunt pregătite pentru a �  depuse 
pe FDI( asfaltare a încă 15 km și realiza-
rea branșamentelor la apă).

Fiecare sumă de bani adusă pentru co-
mună înseamnă progres!

Acesta este modul în care trebuie să 
acționăm și pe mai departe: atragerea 
de fonduri europene și naționale pentru 
proiectele mari de dezvoltare ale comu-
nei. 

De asemenea, pentru o serie de proiec-
te de investiții s-au obținut sume de la 
Consiliul Județean Arad!

Vă asigur că vom continua să depunem 
tot efortul necesar pentru accesarea și a 
altor linii de � nanțare prin care să conti-
nuăm modernizarea comunei noastre.

Împreună pentru 
comuna Secusigiu !

Primar Cheșa Ilie

Primar 
 Cheșa Ilie

Construcție grădiniță nouă 
la Secusgiu

Valoare: 1.138.000.LEI
FONDURI BERD - MIN. EDUCAȚIEI

A FOST APROBAT ÎNCĂ UN PROIECT
 AL PRIMARULUI CHEȘA ILIE:

CONSTRUCȚIE CĂMIN CULTURAL NOU
 LA SÂNPETRU GERMAN

PROIECTUL A FOST DEPUS PENTRU 
FINANȚARE LA CNI

( Compania Națională de investiții”

PRESA LAUDĂ COMUNA SECUSIGIU:
- Comuna Secusigiu creşte cu fonduri nerambursabile-
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15 August- Sfânta Maria Mare
„ Adormirea Maicii Domnului”

Biserica Ortodoxa și Greco Ca-
tolică praznuieste Adormirea Mai-
cii Domnului in � ecare an pe data 
de 15 august. De asemenea, Biseri-
ca Catolica cinsteste aceasta sarba-
toare in aceeasi zi.

S c u r t  i s t o r i c
Adormirea Maicii Domnului este 

cea mai veche sarbatoare inchinata 
S� ntei Fecioare Maria, desi martu-
rii despre existenta ei nu avem decat 
incepand din secolul al V-lea, cand 
cultul Maicii Domnului incepe sa se 
dezvolte foarte mult, mai ales dupa 
Sinodul IV Ecumenic, care a hotarat 
ca Maica Domnului este Nascatoare 
de Dumnezeu, cultul ei cunoscand 
de atunci o foarte mare dezvoltare.

Locul de origine al sarbatorii este 
probabil Ierusalim, Orasul Sfant, 
unde se pastreaza pana astazi, in 
apropierea Gradinii Ghetsimani, 
mormantul Maicii Domnului si bise-
rica zidita pe acest mormant. In spa-
tele mormantului Maicii Domnului 
din aceasta biserica este pusa la in-
chinare pentru pelerini icoana Mai-
cii Domnului facatoare de minuni, 
cunoscuta sub numele de Ierusalimi-
tissa.

Se pare ca generalizarea Prazni-
cului Adormirii Maicii Domnului 
in Rasarit se datoreaza imparatului 
bizantin Mauriciu (528-603), care 
a rezidit Biserica Maicii Domnului 
din Ghetsimani si care a � xat de� ni-
tiv si data sarbatoririi ei la 15 august.

In Apus, sarbatoarea a fost genera-
lizata putin mai tarziu de catre Papa 
Teodor I (642-649), care era origi-
nar din Ierusalim si care a impus 
data de 15 august ca data a sarbato-
ririi Adormirii Maicii Preacurate, ca 
si in Rasarit.

Praznicul Adormirii Maicii Dom-
nului se bucura de o mare cinsti-
re in randul credinciosilor, avand 
o perioada de doua saptamani de 
post, inaintea sarbatorii, ca perioa-
da de pregatire duhovniceasca pen-
tru acest eveniment sfant din viata 

Maicii Domnului. In seara dinain-
tea sarbatorii se savarseste in toate 
bisericele Vecernia cu Litie si chiar 
Privegherea intreaga, adica si slujba 
Utreniei, urmata de cantarea Proho-
dului Maicii Domnului. Foarte mul-
te manastiri din tara aduna cu pri-
lejul acestui praznic sute si mii de 
pelerini in jurul zidurilor lor, aces-
tia petrecand intreaga noapte in ru-
gaciune, cantare si priveghere.

O b i c e i u r i  s i  t r a d i t i i
Cum se intampla cu mai toate sar-

batorile religioase, si sarbatoarea 
S� ntei Marii aduce cu ea o serie de 
obiceiuri, traditii si superstitii.

In aceasta zi, in Transilvania, exista 
obiceiul ca femeile maritate sa duca 
la biserica, dis de dimineata, fruc-
te din recolta de struguri si de pru-
ne, pentru a �  s� ntite de catre preo-
ti si impartite apoi credinciosilor. De 
asemenea, fetele nemaritate culeg 
� ori din gradina, pe care le duc la bi-
serica, asezandu-le la icoane. In mo-
dul acesta, se crede ca familiile lor 
vor �  protejate de boli si de necazuri.

Din 15 august se deschide si sezo-
nul nuntilor, acesta tinand pana la 
intrarea in postul Craciunului. Pe-
rioada dintre Sfanta Marie Mare (15 
august) si Sfanta Marie Mica (8 sep-
tembrie) mai este cunoscuta in po-
por si sub denumirea de Intre San-
tamarii. Aceasta perioada, spune 
traditia, este considerata a �  potri-
vita pentru semanaturile de toamna.

In ziua de Sfanta Marie, ciobanii 
isi coboara turmele de oi de pe mun-
te, semn ca anotimpul calduros este 
pe sfarsite.

Gospodarii vor avea recoltele bles-
temate si fara roade daca vor lucra in 
aceasta zi mare, iar vitele li se vor im-
bolnavi si gospodaria se va destrama.

Peste 2,2 milioane de români își 
sărbătoresc onomastica de Sfânta 
Maria, potrivit statisticilor Direcţi-
ei pentru Evidenţa Persoanelor.

Cu ocazia sărbătoririi 
pe data de 15 August a  Sfi ntei Marii,

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

La Mulți Ani de 
de Sfânta Maria- 15 august

Colțul  de religie
sărbătorile lunii  august

COMUNICAT, privind înscrierea
 datelor în  Registrul Agricol

   În atentia următoarelor categorii de 
deținători de terenuri și animale:

-persoane � zice cu domiciliul � scal în 
comuna Secusigiu

-persoane � zice cu domiciliul � scal în 
alte localități;

-persoane juridice cu domiciliul � s-
cal în Comuna Secusigiu (societăti 
comerciale, societăti/asociații agricole, 
unități de învățământ, sanitare, culte re-
cunoscute, unitățile de prestări servicii, 
ocoale silvice de stat și private etc., cu 
excepția unităților aparținând MAN, 
MAI, SRI, MJ 

-persoanele juridice cu domiciliul 
� scal în alte localități, care dețin pe 
raza Comunei Secusigiu bunuri ce fac 
obiectul înscrierii în registrul agricol, 
precum terenuri agricole  (inclusiv gră-
dini din intravilan, pomi fructiferi, vița 
de vie etc.) sau silvice, animale domes-
tice si/sau animale sălbatice crescute în 
captivitate (bovine, ovine, caprine, por-
cine, cabaline, iepuri, animale de blană, 
păsări, familii de albine etc.), utilaje si 
instalații pentru agricultură și silvicul-
tura, construcții etc.

Categoriile mentionate mai sus au 
obligația de a declara pentru înscri-
erea în Registrul Agricol al Comunei 
Secusigiu datele privind suprafețele de 
terenuri agricole (inclusiv grădini fami-
liale), utilaje agricole, animalele, păsări-
le, familiile de albine, pomii fructiferi si 
construcțiile pe care le exploatează sau 
le dețin în proprietate, pe raza Comu-
nei Secusigiu

(1) Înscrierea în registrul agricol a 
datelor privind componența gospodă-
riei/exploatației agricole fără personali-
tate juridică se face pe baza declarației 
date de capul gospodăriei sau, în lipsa 
acestuia, de un alt membru major al 
gospodăriei, care dispune de capacitate 
deplina de exercițiu….

Înscrierea în registrul agricol a datelor 
privind clădirile și terenurile, a titularu-
lui dreptului de proprietate asupra aces-
tora, precum și a schimbării categori-
ei de folosință se poate face pe bază de 
documente anexate la declarația făcută 
sub semnătura capului gospodăriei sau, 

în lipsa acestuia, a unui membru major 
al gospodăriei, sub sancțiunea nulității.
În cazul în care nu există documente, în-
registrarea în registrul  agricol a datelor 
privind clădirile și terenurile, a titularu-
lui dreptului de proprietate asupra aces-
tora, precum și schimbării categoriei de 
folosință se poate face pe baza declarației 
date sub semnătura capului gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, de un alt membru 
major al gospodăriei, sub sancțiunea 
nulității. Aceste declarații pot �  date, po-
trivit  opțiunii persoanei � zice obligate 
să declare în registrul agricol, după cum 
urmează:

 a)  în fața secretarului localității;
 b) in fata notarului public;
c) la misiunile diplomatice și o� ciile 

consulare ale României.
Inscrierea în registrul agricol a datelor 

privind cladirile si terenurile, a titularu-
lui dreptului de proprietate asupra aces-
tora, precum si a schimbarii categoriei 
de folosinta se poate face numai pe baza 
de documente, anexate la declaratie:

-titluri de proprietate/extras C.F. pen-
tru terenuri;

-extras de carte funciara pentru imo-
bil/constructii;

-acte de stare civila pentru completarea 
C.N.P.- ului membrilor gospodariei.

Potrivit art. 20 alin. (1) din O.G nr. 
28/27.08.2008, nedeclararea datelor 
care fac obiectul registrului agricol, de-
clararea de date neconforme cu realita-
tea, refuzul de declarare, constituie con-
traventie si se sanctioneaza cu amenda 
de la 100 lei la 500 lei in cazul persoane-
lor � zice, iar in cazul persoanelor juri-
dice, cu amenda de la 300 lei la 1.500 lei. 

Avand in vedere cele aratate mai sus, 
persoanele � zice (inclusiv persoanele 
care locuiesc în zonele de blocuri) și ju-
ridice deținătoare de terenuri, animale 
sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii 
în registrul agricol, au obligația să de-
clare datele mai sus mentionate în vede-
rea înscrierii în Registrul Agricol

Primăria Comunei Secusigiu

ANUNȚ
Privind combaterea buruienii Ambrosia

În Conformitate cu Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 62/2018:

Ambrozia este o plan-
tă invazivă de până la 
un metru înălțime care 
în perioada în� oritului 
provoacă alergii grave 
la 15 % dintre oameni. 
Se înmulțește exce-
siv pe terenuri a� ate în 
construcție, terenuri ari-
de etc.

Fiind extrem de nocivă 
pentru sănătate comba-
terea ei este obligatorie 
în mai multe state din 
Europa, inclusiv în Ro-
mânia. Legea 62/2018 
obligă deținătorii și ad-
ministratorii de tere-
nuri să ia măsuri pentru 
combaterea ambroziei, 

în caz contrar amenzile 
pentru persoane � zice se 
ridică la 5 000 de lei, iar 
pentru persoane juridice 
la 20 000 lei.

Primăria Secusigiu
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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 
aglomerate (de ex. mall-uri, super-
marketuri);

- 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 de-
vine umeda. Dupa o utilizare pre-
lungita, masca de fata poate deveni 
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 trans-
mise atunci cand o persoana atinge 
ceva care este contaminat cu ger-
meni 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 -

Respectați normele de distanțare socială
 și protecție COVID-  purtați mască

Noi reguli impuse de la 1 August
Toată lumea, începând cu copii care 

au împlinit vârsta de 5 ani, va �  obli-
gată să poarte mască de protecție astfel 
încât să acopere nasul și gura. „Purta-
rea măștii este obligatorie pentru toa-
te persoanele care au împlinit vârsta 
de 5 ani, prezente în spațiile publice 
deschise,cum ar �  piețele, târgurile, 
zonele de așteptare (stații de autobuz, 
peroane și altele asemenea), faleze-
le, zonele în care se desfășoară ser-
bări publice sau pelerinaje, exteriorul 
obiectivelor turistice, în anumite in-
tervale orare, stabilite prin hotărâre a 
comitetului județean pentru situații de 
urgență”.

Administratorii/proprietarii spații-
lor publice deschise a� șează la loc vi-
zibil informații privind obligativitatea 
purtării măștii de protecției în spațiile 
respective.

Operatorii economici care desfășoară 
activitatea în spații, precum terase, 
cluburi, barurile și alte asemenea, au 
obligația să respecte orarul de lucru 
cu publicul și restricțiile stabilite prin 
hotărârea Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență.

Măsurile prevăzute prin noua 
Hotărâre de Guvern se stabilesc pen-
tru unitățile administrativ-teritori-
ale în care se constată o răspândire 
comunitară intensă a virusului și/sau 
un număr în creștere al persoanelor in-
fectate cu virusul SARS-COV-2.

Operatorii economici care desfășoară 
activitatea în spațiile menționate au 
obligația să ia măsuri pentru limitarea 
numărului de clienți la numărul lo-
curilor pe scaune și a oricăror activități 
care presupun interacțiunea � zică între 
clienți.

În plus, „operatorii economici care 
desfășoară activități de jocuri de noroc, 
au obligația să respecte orarul de lucru 
cu publicul și restricțiile stabilite prin 
hotărâre a Comitetului Național pen-
tru Situații de Urgență.

Conform documentului, pe perio-
ada stării de alertă, masca de protecție 
trebuie purtată în orice spațiu pub-
lic închis, spații comerciale, mijloace 
de transport în comun și la locul de 
muncă, pe toată durata prezenței în 
oricare din spațiile închise.

Masca de protecție trebuie purtată în 
exterioror, în locurile publice aglomer-
ate, exemplu: în piețe.

Purtarea obligatorie a măștii în 
permanență și în exterior, respectiv 
pe stradă, parcuri etc se poate institui 
de către � ecare Comitetului Județean 
pentru Situații de Urgență, atunci când 
se constată o creștere alarmantă a ca-
zurilor COVID în comunitatea locală. 

Tot Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență îi revine sarcina 
de a introduce carantina în anumite 
localități, atunci când situația epidemi-
ologică impune acest lucru.
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-Aveți cuprinse în planurile acestui 
an, dar și pentru viitor o multitudi-
ne de proiecte pentru comună: asfal-
tare străzi, amenajarea de podețe, 
amenajarea unor drumuri agrico-
le,  construcția de noi alei pavate, 
investiții în instituțiile școlare etc. 
Reușiți să faceți tot ce v-ați propus?

-An de an, am avut cuprinse în lis-
ta de investiții proiecte prin care să 
aducem un plus modernizării comu-
nei, respectiv a localităților Secusi-
giu, Munar, Sânpetru German și Satu 
Mare. 

An de an, am gândit investițiile pe 
care le-am făcut în comună având în 
vedere structura reală a bugetului lo-
cal și ne-am întins doar cât s-a putut 
din punct de vedere � nanciar, consi-
derând mereu că dacă vrem să avem 
o comună cu perspective pentru vi-
itor, atunci trebuie să � m realiști, să 
ne bazăm în primul rând pe resursele 
noastre și doar apoi pe ceea ce putem 
obține prin � nanțări guvernamentale 
sau europene. 

Astfel am conceput strategia de dez-
voltare locală, o strategie prin care 
nu a fost an să nu punem în practică 
investiții necesare și utile în dezvolta-
rea și modernizarea comunei.

 Până acum, am arătat concetățenilor 
mei că tot ce am promis s-a și realizat, 
că tot ceea ce am spus a fost adevărat. 

Așa cum am implementat toate pro-
iectele pe care le-am prevăzut pen-
tru bunul mers al comunei, așa și 
anul acesta, ceea ce am prevăzut ca 
investiții se va realiza.

 Câteva investiții dintre cele prevă-
zute pentru anul în curs au și început: 

- se lucrează la școala din Secusigiu
-se lucrează la școala din Satu Mare
- este în lucru renovarea școlii din 

Sânpetru German
- este în renovare grădinița din 

Sânpetru German
-continuăm lucrările de asfaltare 

străzi în comună
- vom continua pavarea de trotua-

re, proiectul este câștigat pe fonduri 
europene prin GAL și mai așteptăm 
doar avizul AFIR pentru a da dru-
mul la lucrări

- a fost aprobat și proiectul nostru 
depus la CNI pentru construcție că-
min cultural nou la Sânpetru Ger-
man

- trebuie să dăm drumul la rețeaua 
de apă, așteptăm doar avizul și ra-
cordul ENEL, postul trafo trebuie 
să vină din Italia și datorită acestei 
situații COVID este o întârziere în 
punerea în funcțiune a gospodăriei 

de apă
- vreau să continui asfaltarea de noi 

străzi, proeictul de asfaltare a încă 
15 km � ind deja depus pe FDI

După cum vedeți, am proiecte în lu-
cru, am proiecte care trebuie � naliza-
te, am proiecte pentru viitor, câștigate 
și pe care le voi pune în practică în 
mandatul viitor de primar.

-Pentru a reuși punerea în aplicare 
a tot ceea ce v-ați propus pentru co-
mună, mai candidați așadar pentru 
un nou mandat de primar?

-Răspunsul meu este da, voi candi-
da pentru un nou mandat de primar 
� indcă doresc să � nalizez proiectele 
începute și totodată să derulez noi 
proiecte pe care le consider necesare 
pentru dezvoltarea viitoare a comu-
nei, a comunității noastre locale.

În calitate de primar ales al Comu-
nei Secusigiu, am arătat  că strategia 
mea de dezvoltare a comunei a fost și 
este una corectă, cu rezultate concre-
te, gândită pe perioade  multianuale, 
deoarece nimic nu se poate face din-
tr-o dată. 

Toate s-au realizat rând pe rând, în 
timp, iar rezultatele se văd astăzi prin 
prisma modului cum arată comuna, 
cum s-a modernizat, cu perspective 
bune pentru viitor: s-au pus la punct 
căminele culturale, s-au pietruit stră-
zile, s-au derulat lucrări la rețeaua de 
apă, s-a modernizat iluminatul, s-au 
asfaltat străzi, s-au amenajat trotu-
are, parcuri, locuri de joacă pentru 
copii, alei pavate, teren de sport, sală 
de sport, s-au sprijinit activitățile 
școlare, sportive și culturale, s-a in-
vestit pentru renovarea și moderniza-
rea grădinițelor și a școlilor etc. 

Ca atare, pot să stau drept în fața 
concetățenilor mei � indcă  am arătat 
dealungul anilor că am meritat și me-
rit încrederea lor, � indcă rezultatele 
muncii mele se văd prin ceea ce s-a 
realizat în comună, prin modul co-
rect și deschis al administrației, prin 
modul în care am gândit dezvoltarea 
comunei, mereu spre viitor, pentru 
generațiile ce ne vor urma. Totul, într-
o atmosferă de bună înțelegere între 
oameni, totul, pentru bunul mers al 
comunei și cu reale bene� cii pentru 
comunitatea noastră locală, iar față 
de acest mod de evoluție continuă și 
progresivă a comunei, cred că nimeni 
nu poate spune nimic. 

De aceea, pentru a păstra și conso-
lida ceea ce am construit, pentru  a 
progresa ca și comună și comunitate 
locală, am spus mereu că acei indivizi 
care vor dezbinare în comună nu au 

ce căuta printre noi, � indcă vorbele 
urâte, născocirile zilnice, discuțiile 
contradictorii și învrăjbirea între oa-
meni nu duc niciodată la ceva bun. 

Să-i lăsăm pe astfel de persoane cu 
circul, iar noi să ne vedem de muncă, 
cu seriozitate și bune intenții, � indcă 
dacă vrem să avem un viitor pentru 
comună, pentru comunitate în ge-
neral, trebuie să încercăm să creăm 
o societate în care valorile să-și gă-
sească locul binemeritat, iar munca și 
seriozitatea să � e apreciate și recom-
pensate pe măsura rezultatelor  

Atunci există viitor pentru gene-
rațiile următoare, când există o 
scară corectă a valorilor, bazată pe 
performanță, pe pregătire, când tine-
rii sunt promovați prin corectitudine 
și hărnicie și toată lumea trăiește fru-
mos, în  pace și cu bucuria de a face 
parte dintr-o comunitate frumoasă și 
unită, în care � ecare muncește cu se-
riozitate și își vede de treabă în liniște! 

Așa vreau să văd comuna noastră, 
o comună în care � ecare respectă 
munca celuilalt, există întrajutorare 
între oameni, o comună frumoasă, în 
care generațiile care vin vor dori să 
locuiască cu drag, vor avea locuri de 
muncă și vor dori să-și construiască 
viitorul aici. 

Mie și generației actuale ne revine 
sarcina de a face tot ce putem pentru 
a construi astfel comuna Secusigiu. 
Este cea ce-mi doresc pentru comună 
și cred că și concetățenii mei doresc 
același lucru. 

Să nu lăsăm pe nimeni să ne dezbine, 
am fost uniți până acum, am arătat că 
împreună avem rezultate și realizări 
pentru comună, așa trebuie să � m și 
pe mai departe, uniți, într-o comuni-
tate frumoasă, pentru binele și pros-
peritatea viitoare a comunei noastre. 
Fără învrăjbiri, în bună înțelegere și 
cu bucuria trăirii � ecărei zile alături 
de familie, de vecini, de prieteni, de 
colegii de la locul de muncă.

-Un mesaj de � nal pentru cetățeni?
-Le urez tuturor să se bucure de împli-

nirile pe care și le dorește � ecare și de cât 
mai multe momente frumoase în viață. 

Cât privește bunul mers al comunei, 
atâta vreme cât există unitate și bună 
înțelegere, atunci și comuna Secusigiu 
se va dezvolta așa cum ne dorim cu 
toții, spre binele generațiilor viitoare. 

Am arătat în acești ani că se poate, 
așa trebuie să gândim și pe mai de-
parte.

Trebuie să rămânem uniți 
fiindcă lucrurile merg bine

 în comuna noastră!
 Avem șantiere pe rol, 

avem proiecte noi câștigate!

„Trebuie să continuăm modernizarea comunei. 
Am multe proiecte câștigate, care sunt în lucru 

și trebuie finalizate, am proiecte depuse pentru finanțare,
 aprobate și care trebuie demarate și finalizate în următorii ani!

Primar Cheșa Ilie
De vorbă cu primarul Cheșa Ilie

Primar 
 Cheșa Ilie

Străzi asfaltate

Trotuare pavate

Școli și grădinițe
în renovare

Locuri de joacă
amplasate

Gospodăria de apă
pregătită


