Secusigiu
Gazeta Comunei

NR. 110
ANUL 2020

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

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

Primar
Cheșa Ilie

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

Dragi concetățeni,

Au trecut deja patru ani din acest mandat
de primar al comunei Secusigiu.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o și sper din tot sufletul că
nu v-am dezamăgit în această perioadă. Vă
transmit că am rămas în continuare aceași
persoană, dedicat dorinței de a face din comuna noastră o comună cât mai dezvoltată
și cât mai bine pusă la punct.
Încrederea pe care mi-ați acordat-o când
m-ați ales primar și pentru acest mandat mă
onorează, nu am uitat nici o clipă că sunt
primar datorită dumneavoastră, cetățenilor
comunei, fiind conștient mereu de responsabilitatea pe care o am de a depune toate
eforturile pentru prosperitatea localităților
Secusigiu, Sânpetru German, Munar și Satu
Mare .
În acești ani am muncit împreună cu echipa de la Primărie și cu susținerea Consiliului Local pentru a implementa cât mai
multe proiecte, cu impact în dezvoltarea
comunei.
Multe din ceea ce mi-am propus am
reușit, însă trebuie să recunosc că au fost și
dezamăgiri, în special datorită insuficienței
resurselor financiare pentru a pune în practică anumite proiecte pe care mi le-aș fi dorit realizate cât mai repede în comună.
În toată această perioadă am încercat mereu să drămuiesc cu grijă fiecare ban public
al comunei, să gestionez bugetul local de
așa manieră încât să realizăm investiții în
toate sectoarele importante pentru comunitatea noastră locală, : infrastructură, cultură, sport, învățământ, reabilitarea unor
obiective ale comunei, amenajarea zonelor
verzi, investiții în instituțiile școlare etc.
Am gândit investițiile pe care le-am făcut
în comună având în vedere structura reală
a bugetului local, considerând că dacă vrem
să avem o comună cu perspective pentru
viitor, atunci trebuie să fim realiști, să ne
bazăm în primul rând pe resursele noastre
și doar apoi pe ceea ce putem obține prin
finanțări guvernamentale, europene, sau cu
sprijin de la Consiliul Județean Arad. Astfel
am conceput strategia de dezvoltare locală,
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

o strategie prin care nu a fost an să nu punem în practică investiții necesare și utile în
dezvoltarea și modernizarea comunei.
Dacă am reușit sau nu să mă ridic
la nivelul așteptărilor dumneavoastră,
concetățenii mei, cei care mi-ați acordat încrederea atunci când m-ați ales primar, nu
știu, vă pot însă spune, cu mîna pe inimă,
că în toți acești ani am depus toate eforturile pentru binele comunei Secusigiu, pentru binele comunității noastre locale.
Am promovat o administrație în care nu a
fost nimic de ascuns, o administrație îndreptată spre rezolvarea problemelor comunei și
a comunității noastre locale, încercând prin
tot ceea ce am făcut să-mi aduc aportul la
progresul comunei.
În toată activitatea mea am considerat că politica nu trebuie confundată cu
administrația și pot spune că în timpul
mandatelor mele, comuna Secusigiu a progresat constant, iar în activitatea administrativă am încercat să promovez un climat
de liniște și bună înțelegere între oameni,
punând pe primul loc interesul comunei și
al comunității locale, ceea ce cred că se și
vede prin modul cum am administrat comuna, prin proiectele implementate, căutând de fiecare dată să avem o atmosferă
bună, de colaborare cu Consiliul Local, aparatul administrativ al Primăriei și cetățeni.
Candidez pentru un nou mandat de primar al comunei, fiindcă știu că am sprijinul dumneavoastră, a concetățenilor mei
din Secusigiu, Sânpetru German, Munar și
Satu Mare, fiindcă vreau să finalizez proiectele începute, aflate în lucru, fiindcă am noi
proiecte de investiții pentru următorii 4 ani
și fiindcă vreau să continuăm să avem un
climat de liniște și pace în comună, pentru
a asigura dezvoltarea urbanistică de care
comunitatea noastră locală are nevoie.
Știu că sunteți alături de mine, știu că pot
să am încredere în voi, știu că împreună, ca
o comunitate unită, putem continua modernizarea comunei și în următorii 4 ani.
Așa să ne ajute Dumnezeu !
Primar Cheșa Ilie

Se lucrează la modernizarea
de școli și grădinițe
Grădinița din Sânpetru German
în totală modernizare

FINANȚARE prin PNDL

Școala din Sânpetru German
în totală modernizare
FINANȚARE prin PNDL

Școala din Secusigiu
în totală modernizare
FINANȚARE câștigată prin PNDL

Grădinița PN din Satu Mare
în totală modernizare
FINANȚARE prin PNDL
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Primar
Cheșa Ilie

pag. 2

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

Iluminat ornamental la biserici

În ﬁecare an s-au făcut
investiții pentru comunitate
Investiții la terenurile de fotbal

S-au ﬁnalizat 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 adiacente platoului din fața Primăriei.
Lucrările au fost finalizate( pavare platou și trotuare) fiind amenajate și perimetrele zonelor verzi.
Imaginile vorbesc de la sine.

La noua grădiniță
s-a amenajat parcarea

S-au derulat ample lucrări
de pietruire străzi în comună

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

Cultural din Secusigiu

Noi podețe construite
Grupuri sanitare amenajate la școala din Munar

Au fost amenajate trotuare pavate
în toate localitățile comunei
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100 000 euro- fonduri europene
obținute de primarul Cheșa Ilie
anul acesta pentru comună
-amenajarea de noi trotuare pavate-

Un alt proiect câștigat și semnat de primarul Cheșa Ilie este
cel pe fonduri europene prin
care avem asigurată finanțarea
pentru continuarea programului de amenajare trotuare
pavate în localitățile comunei Secusigiu, un program de
modernizare a infrastructurii
pietonale.
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Primar
Cheșa Ilie

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

Proiecte câștigate
Proiecte pregătite pentru FDI
pentru comuna Secusigiu
Asfaltare străzi în Secusigiu,
Proiecte finalizate
Amenajare trotuare pavate
Valoare: 60.000 EURO
FONDURI EUROPENE- GAL
Amenajare Remiză Pompieri
Valoare: 80.000 EURO
FONDURI EUROPENE- GAL
Construcție grădiniță nouă
Valoare: 1.138.000.LEI
FONDURI BERD - MIN. EDUCAȚIEI
Proiecte aflate în lucru:
Reabilitare-modernizare

Școala din Secusigiu

Reabilitare-modernizare

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

Grădinița din Sânpetru German
Reabilitare-modernizare

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

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

Valoare:18.000.000 LEI

FONDURI NAȚIONALE- Min. Dezvoltării
Proiecte câștigate
și care urmează
să înceapă anul acesta
Amenajare trotuare în comună
Valoare: 100.000 EURO
FONDURI EUROPENE-GAL

Satu Mare, Munar, Sânpetru German
- încă 15 km de asfalt-

Valoare: 15.000.000 LEI

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

Valoare: 16.000.000 LEI
FONDURI NAȚIONALE- FDI

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

naționale), altele urmează să înceapă
anul acesta (amenajarea de noi tronsoane de trotuare pavate-fonduri europene), iar altele sunt pregătite pentru a fi
depuse pe FDI( asfaltare a încă 15 km și
realizarea branșamentelor la apă).
Fiecare sumă de bani adusă pentru comună înseamnă progres!
Acesta este modul în care trebuie să
acționăm și pe mai departe: atragerea de
fonduri europene și naționale pentru proiectele mari de dezvoltare ale comunei.
De asemenea, pentru o serie de proiecte de investiții s-au obținut sume de la
Consiliul Județean Arad!
Vă asigur că vom continua să depunem
tot efortul necesar pentru accesarea și a
altor linii de finanțare prin care să continuăm modernizarea comunei noastre.
Împreună pentru
comuna Secusigiu !
Primar Cheșa Ilie

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

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”
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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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
Primar Cheșa Ilie
Cheșa Ilie
S-a lucrat la construcția
În ﬁecare an s-au făcut investiții
noii grădinițe din Secusigiu
pentru comunitate
În linie dreaptă a mers și au fost finalizate etc.

construcția noii grădinițe
din Secusigiu, unde s-a
trecut la amenajările interioare, a fost montat sistemul de încălzire centralizată, s-au realizat lucrările
de montare de gresie și
faianță, grupurile sanitare

Primarul Cheșa Ilie a
reînființat „Sorocul”

Această investiție a fost obținută
de către primarul Cheșa Ilie în
baza unui proiect depus la Ministerul Educației, scopul fiind
acela de a se construi la Secusigiu o grădiniță modernă, utilată corespunzător, astfel încât
copiii să dispună de condiții de
școlarizare deosebite.

Evenimente deosebite

S-au montat noi geamuri din
termopan la școala din Secusigiu

S-a lucrat la rețeaua de
apă în comună

A fost sprijinită activtatea SVSU

Sportul a fost susținut:
fotbal, box, sportul școlar
Căminul Cultural din Satu Mare, renovat

Au fost derulate lucrări de asfaltare
drum către Sânpetru German

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Primar
Cheșa Ilie

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

Proiectele de investiții implementate în mandatele primarului Cheșa Ilie au reprezentat pentru comuna Secusigiu
oportunități de dezvoltare, de
progres și modernizare.
Proiecte de asfaltare puse în
execuție, lucrări de amenajare trotuare pavate, investiții în
modernizarea unor ins-tituții
publice, finalizarea lucrărilor
la Gospodăria de apă, iluminat public gestionat exemplar,
parcuri și locuri de joacă pentru copii, investiții în școli și
grădinițe, în cămine culturale, dar și un pachet consistent
de proiecte câștigate pe fonduri europene sau naționale,
unele finalizate, altele în
implementare,dar și multe
proiecte pentru anii următori.
Toate acestea, precum și
ritmul de implementare a
investițiilor, ne face să spunem, fără drept de tăgadă,
că Secusigiul este o comună
cu investiții publice puse în
practică an de an, o comună
cu perspective bune pentru
viitor.
Fiecare an bugetar a însemnat
și noi investiții pentru comuAnul trecut s-a reușit și obținerea avizului CFR și ca urmare
nă, cu impact în îmbunătățirea
s-a realizat subtraversarea căii ferate către Satu Mare.
condițiilor de urbanism și a
calității vieții cetățenilor.
Este în curs obținerea avizului ENEL și racordarea la rețea,
Exact așa cum și-a dorit priastfel încât cu siguranță anul acesta întreaga investiție
marul Cheșa Ilie, care ne spuva deveni operațională și vom avea apă la rețea.
nea la un moment dat:
„În toamnă vom putea da drumul la utilizarea rețelei de apă!
„Când am preluat primul
Trebuie să vină blocul energetic care este fabricat în Italia și din cauza mandat de primar, mi-am
asumat un lucru: dezvoltaacestei pandemii COVID a întârziat producția.”- primar Cheșa Ilie
rea comunei Secusigiu.
Am făcu acest lucru
conștient fiind de ceea ce implică o asemenea responsabilitate, dar am știut că dacă
vrei ceva în viață, atunci se
și poate.
Ca atare, împreună cu echipa de la Primărie, prin multă
muncă și multe ore suplimen-

În ﬁecare an s-au făcut investiții pentru comunitate

S-a lucrat la ﬁnalizarea 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!

A fost reabilitată școala din Satu Mare

S-a lucrat la introducerea rețelei de apă

tare, de documentare, informare și pregătire, s-a reușit
de-alungul anilor implementarea unor investiții publice
utile și necesare comunității,
precum și câștigarea unor proiecte de investiții pe fonduri
europene și naționale prin
care să putem asigura o dezvoltare durabilă și sustenabilă
a comunei noastre.
Mai este încă de lucru, iar
din acest punct de vedere,
avem în pregătire un nou set
de noi proiecte pe care doresc
să le văd implementate, proiecte care să aducă încă un
plus Comunei noastre.
Doar astfel, prin accesarea
de noi și noi linii de finanțare
putem să aducem investiții
mari în comună, știut fiind
că din bugetul local nu se pot
face lucrăi majore de modernizare și dezvoltare a comunei.
Accesarea fondurilor europene, naționale sau de la
Consiliul Județean, rămâne
o proritate a mea și pe viitor!”
Concluzia? Comuna Secusigiu continuă pe aceeași linie
de dezvoltare, imediat ce se
închide un șantier se deschide altul, imediat ce se închie
un proiect se trece la următorul.
Administrația noastră locală reușește să țină acelaș ritm
de mulți ani și nu dă semne
că este obosită. Dimpotrivă,
apar noi investiții la orizont.

Să continuăm
împreună
pentru binele
Comunei Secusigiu

S-a construit noul pod de peste Mureș

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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Primar
Cheșa Ilie
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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

Acoperiș schimbat
la grădinița din Secusigiu

Iluminat public extins În ﬁecare an s-au făcut investiții
S-au montat stâlpi noi de
pentru comunitate
iluminat public pe toate
străzile din comună unde
Șoala Mică din Sânpetru German
nu exista această facilitaa fost renovată total
te, lămpile amplasate pe
acești stâlpi fiind lămpi tip
LED, cu consum redus de
energie.

Au fost finalizate lucrările de amenajare
a căminului cultural din Secusigiu
A fost amenajat terenul sintetic de sport

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, aflat în
prelungirea drumului Pecica-Sânpetru German, oferă
o nouă deschidere a comunei Secusigiu spre județul
Timiș, prin localitatea Gelu, scurtând semnificativ
distanța față de Timișoara.

A fost complet reabilitată clădirea
Remizei de pompieri

Piața din Secusigiu și Sânpetru German,
au fost complet refăcute

De investiții în modernizare
parte și piețele din Secusigiu și
German, prin pavarea zonelor
comercianților, fiind schimbate

au avut
Sânpetru
destinate
cu acest

prilej inclusiv mesele de prezentare a produselor, acestea fiind și acoperite, pentru a
proteja produsele agricultorilor de intemperiile vremii.

S-a amenajat biblioteca și muzeul comunei

La grădinița
veche din
Secusigiu
s-a montat
tâmplărie
PVC

La căminele culturale din Munar,
și Satu Mare
s-a montat tâmplărie
din termopan
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU
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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
Primar Cheșa Ilie
Cheșa Ilie
În ﬁecare an s-au făcut
În timp ce unii caută gâlceavă, dezbinare
investiții pentru comunitate
și dușmănie, promovând ura și răutatea,
eu caut pace și unitate,dorind liniște,
S-au amenajat parcurile
frumusețe și bunăînțelegere în comunitate din Secusigiu și Sânpetru German

De când am fost ales primar
am muncit pentru comună,
pentru noi ca și comunitate și cu sprijinul vostru, al
celor din Secusigiu, Sânpetru German, Munar și Satu
Mare, marea familie a comunei noastre, vom putea să ne
ducem în continuare 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, fiindcă comuna Secusigiu nu este de
vânzare!
Pentru astfel de oameni
care caută gâlceavă, ură și
răutate, nu interesul comunei este prioritar, nu liniștea
comunității, pentru astfel
de persoane contează doar
propriile scopuri, iar pentru
a ajunge acolo unde doresc
se coboară cât mai jos cu
putință, recurgând chiar la
denigrarea fără rușine a persoanelor și a adversarilor politici, lucru pe care-l vedeți
cu toții.
Sincer, nu vreau să am de-a
face cu astfel de indivizi,
i-am respins de fiecare dată,
fiind garantul drepturilor

dumneavoastră, a cetățenilor
comunei noastre, 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 politica și administraţia locală trebuie să rămână
activităţi raţionale, distincte, reglate de norme clare,
identificate 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 putem 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 comuna .
Eu sunt garanul că nu vor
reuși niciodată acest lucru.
Nu i-am lăsat nici până
acum și cu sprijinul dum-

neavoastră, a concetățenilor
mei din Secusigiu, Sânpetru German, Munar și Satu
Mare, nu-i voi lăsa nici pe
viitor.
De noi, ca și comunitate
contează ce vrem și suntem
destul de copți și trecuți
prin viață, ca să nu ne lăsăm păcăliți și să cădem în
capcanele altora, care numai
asta așteaptă.
După cum vedeți, în timp
ce acești indivizi caută circ
și gâlceavă, noi ne vedem de
lucru.
Investițiile publice continuă, se lucrează la școli și
grădinițe etc.
Trebuie să continuăm pe acest drum al modernizării
comunei, pentru a fi siguri că
și în următorii ani comuna
noastră se va dezvolta prin
finalizarea proiectelor aflate în lucru și prin punerea
în aplicare a unor noi proiecte de investiții necesare
comunității noastre locale.

Împreună vom reuși!

Primar Cheșa Ilie

S-a renovat căminul cultural din Secusigiu

S-a lucrat intens în acești
ani la amenajarea celor două
parcuri din Secusigiu și
Sânpetru German.
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, fiind amplasate și băncuțe specifice,
în același timp fiind construite și alei pavate.

Imagini cu parcul din Secusigiu

Imagini din Sânpetru German

A fost modernizat
total iluminatul
public

Au fost amenajate noi stații

A avut loc amenajarea sensului
giratoriu din Sînpetru German

A fost asfaltat
drumul de legătură
Sînpetru German
Noul Pod
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Primar
Cheșa Ilie
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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

Pe toată perioada mandatelor mele de primar, ușa de la Primărie a fost deschisă pentru orice cerință a cetățenilor, iar în acești
ani am încercat, în limita posibilitățăilor legale să ajut, cu ce pot, pe oricare concetățean
care a venit la Primărie.
Nu am avut interese de natură economică
și am fost mereu garantul asigurării drepturilor dumneavoastră, ale cetățenilor din
Secusigiu, Sânpteru German, Munar și Satu
Mare, muncind zi de zi pentru administrarea corectă a comunei, prin implicare și cu
respectarea întocmai a cerințelor legale.
Vă mulțumesc pentru încrederea pe care
mi-ați acordat-o când m-ați ales primar și
sper din tot sufletul că nu v-am dezamăgit
în toată această perioadă.
Consider că în timpul mandatelor mele de
primar am progresat mult, nu atât de repede
sau de mult cum mi-aș fi dorit, dar, totuși,
vedem că lucrurile merg în direcția dorită de
noi toți și an de an s-a reușit implementarea în Secusigiu, Sânpteru German, Munar
și Satu Mare unor proiecte necesare pentru
creșterea condițiilor de trai, ceea ce ne dă
speranță de mai bine pentru viitor.
Să știți că dacă spun aceste lucruri, o spun
ca și cetățean al comunei, nu ca primar, fiindcă departe de mine gândul să mă laud,
sau să-mi asum cumva, de unul singur
reușitele. Da, problemele și eșecurile mi
le asum ca și responsabilitate a mea, fiind
normal acest lucru, dar ceea ce s-a pus în
practică în această perioadă s-a făcut cu
sprijinul majorității consilierilor locali și
a angajaților Primăriei, totul cu susținerea
voastră, concetățenii mei din Secusigiu,
Sânpteru German, Munar și Satu Mare.
Fiind un cetățean al comunei, ca oricare
altul, mă uit și eu zi de zi la ce se mai întâmplă pe la noi, mă gândesc la ce ar mai

S-a lansat
monograﬁa comunei

S-a schimbat
acoperișul la școala
mică din Sânpetru

trebui făcut, la ce soluții aș mai putea găsi
pentru ca să ne fie bine ca și comunitate.
În toată activitatea mea am promovat
adevărul. Sunt și eu om, cu bune și cu rele,
de multe ori poate am greșit și-mi cer scuze pentru aceasta, dar să știți că niciodată
nu v-am înșelat.
Dacă împreună cu echipa din jurul meu
am reușit să fac lucruri bune pentru comună, v-am spus și ne-am bucurat împreună
de ele, dacă am întâmpinat probleme, sau
nu am reușit, din diverse motive să punem
în practică o anumită investiție, un anumit
proiect, iarăși v-am informat, considerând
mereu că mai bine comunicăm adevărul,
situația reală, astfel încât comunitatea
noastră locală să cunoască situația administrativă a comunei. Am considerat mereu că trebuie cu toții să știm cum stăm, în
ce ape ne scăldăm, ca să știm ce avem de
făcut pe mai departe.
Astfel voi privi administrarea comunei și
în următorii ani, cu sinceritate și corectitudine, punând pe prim plan interesele comunei noastre și nu cele politice, căutând
să colaboreze cât mai bine cu angajații
Primăriei, cu Consiliul Local, cu celelate
instituții publice și cu cetățenii comunei
noastre.
Pentru a putea merge în continuare pe
calea cea bună a modernizării comunei
trebuie să avem stabilitate administrativă!
Este o cerință obligatorie pentru asigurarea unei evoluții bune a comunei noastre,
motiv pentru care și candidez pentru un
nou mandat de primar.
Știu că am sprijinul dumneavoastră
și știu că împreună putem continua
ceea ce am început:
modernizarea comunei Secusigiu !
Primar Cheșa Ilie

În ﬁecare an s-au făcut investiții
pentru comunitate

Străzi asfaltate în comună

S-au derulat lucrări de asfaltare 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 întocmirea unui nou proiect prin care
să continuăm asfaltarea unor
noi străzi în toate localitățile
comunei noastre, dorința mea
ﬁind ca în următorii 4 ani să asfaltăm toate străzile din comună!”- primar Cheșa Ilie

A fost renovată clădirea
Primăriei

Casă de Piatră !

Stoicănescu FlorinAndrei
și Scuturici Anamaria
GAZETA COMUNEI SECUSIGIU

Îi felicit pentru decizia
luată, și doresc acestei
noi familii să aibă parte
doar de zile fericite, pline
de bucurie.
CASĂ DE PIATRĂ!
Primar Cheșa Ilie

