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Primarul Virgil Popa :  ”3-8 aprilie - Săptămâna curățeniei de primăvară la Săcele”

În municipiul Săcele au început în această 
lună lucrări de modernizare a rețelei electrice.

De Lăsata Secului peste 200 săceleni au participat la
 tradiționalul Bal al Plăcintelor Mocănești.

      În ziua de 8 martie doamnele și domnișoarele din Săcele au avut parte de o surpriză plăcută. Angajații primăriei municipiului, în 

frunte cu primarul Virgil Popa, au fost prezenți în cartierele, străzile și mijloacele de transport din oraș unde au dăruit peste 2000 de 

garoafe roșii doamnelor și domnișoarelor. A fost pentru prima oară când o acțiune de acest fel a fost desfășurată la Săcele. 

     Primarul municipiului Săcele, Virgil Popa a ținut să le transmită  ”tuturor doamnelor şi domnişoarelor cele mai frumoase gânduri 

şi urări de sănătate, bucurii, împliniri personale şi profesionale și o primăvară însorită și frumoasă!”

Invitație la procesiunea de Paști

În anul 2007, la inițiativa părintelui Dănuț Gheorghe 
Benga, actualul protopop al Brașovului, avea loc 
pentru prima oară procesiunea de Paști a parohiilor 
ortodoxe din Săcele. Anul acesta se împlinesc 10 ani 
de când săcelenii sunt invitați în ziua de Paști să 
participe împreună la Vecernia Învierii. În duminica 
Învierii, pe 16 aprilie, la orele prânzului  procesiunea 
va avea ca punct final biserica ”Nașterea Sf. Ioan 
Botezătorul” din Turcheș, biserică sfințită de sfântul 
mitropolit Andrei Șaguna în anul 1872. 

”Conform tradiției venirea primăverii era momentul în care fiecare gospodărie începea să se primenească ; se curățau copacii, 
aveau loc primele lucrări ale câmpului,  se făcea curățenia în casă. Săcelele este una din comunitățile cele mai vechi din Țara 
Bârsei în care tradiția ocupă un loc important chiar și astăzi. Municipalitatea și-a propus ca din acest an în prima săptămâna a 
lunii aprilie să invite pe toți membrii comunității să participe la o săptămână dedicată curățeniei de primăvară. Încă din 
momentul investirii mele am insistat pe faptul că orașul se va schimba și că va exista o perioadă în care în Săcele se vor face 
multe lucrări. 

Primăria Municipiului Săcele invită toți cetățenii să participe în perioada 3 – 8 aprilie 
la o Săptămână dedicată curățeniei orașului. 

Balul Plăcintelor mocănești

   De Lăsata Secului peste 200 săceleni au participat la tradiționalul Bal al Plăcintelor 
Mocănești. Îmbrăcați în portul tradițional mocănesc din zona Săcelelului sau în costume 
tradiționale românești din alte zone ale țării, săcelenii și invitații lor au petrecut la un 
restaurant din Brașov până în zorii zilei. 
      Balul Plăcintelor este organizat din anii '30 de către Asociația Culturală "Izvorul" Săcele. 
În anii comunismului, balul nu a mai putut fi organizat, dar a fost reluat după 1990. În 
fiecare an organizatorii pregătesc și o anumită temă a balului. Dacă în ultimii doi ani, au 
fost realizate două expoziții "drumul brânzei" și "drumul lânii", anul acesta tema a fost 
"nunta la mocani". Ansamblul folcloric Astra Săcele, cu ajutorul coregrafului Gheorghe 
Debu, au pus în scenă pe durata a 30 de minute, întregul ritual al nunții la mocani, de la 
cererea fetei de către părinții băiatului, până la petrecerea de nuntă. 
     Tot în cadrul balului, Grupul de inițiativă al Doamnelor din Săcele au pregătit o expozitie 
cu vânzare de mărțișoare, obiecte artizanale, păpuși îmbrăcate în haine mocănești, banii 
ștrânși urmând să fie donați în scopuri caritabile. De asemenea, a avut loc și o tombolă 
organizată cu ajutorul unui sponsor și al asociației "Izvorul". 

Sfârşitul Fărşangului sărbătorit 
de comunitatea maghiară

E l e v i i  m a g h i a r i  a i  
L i c e u l u i  Te o r e t i c  
”Zajzoni Rab István” și 
cei de la secția maghiară 
a  L iceului  Teoret ic  
”George Moroianu” au 
marcat în data de 28 
februarie, terminarea 
Fărşangului și intrarea în 

Postul Paștelui printr-o paradă pe străzile orașului. Cele două 
grupuri de elevi au plecat fiecare de la școala sa și s-au întâlnit 
în centrul municipiului, pe platoul din faţa clădirii Primăriei 
Municipiului Săcele. Aici ei au prezentat un scurt program 
artistic specific acestei sărbători.
„Fărşangul“ este o sărbătoare specifică comunității sașilor din 
Transilvania (Fashing), preluată apoi și de comunitatea 
maghiară, care marchează alungare răului și a iernii. Perioada 
de Fărșang este cuprinsă între Bobotează şi „Miercurea 
Cenuşii“, zi care marchează începutul Postului Paştelui la 
creştinii catolici, punctul culminant fiind ziua de dinaintea 
”Miercurii Cenușii”, zi în care se îngroapă ”Fărșangul” prin 
obiceiuri specifice fiecărei comunități.

Sportivii săceleni locul 4 la FOTE

Cel mai bun rezultat al delegației României la Festivalul 
Olimpic al Tineretului European (FOTE) de la Erzurum – 
Turcia, a fost obținut de echipa mixtă de sărituri cu 
schiurile alcătuit exclusiv din sportivi născuți în Săcele. În 
componenţa Andreea Diana Trâmbiţaş, Carina Alexandra 
Militaru,  Mihnea Alexandru Spulber şi Hunor Farkas,  
echipa României a obținut în final locul al al 4-lea. 
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Primar Ing. Virgil Popa

Acest fapt deja se întâmplă și cu toate inconvenientele care decurg de aici trebuie să 
mergem mai departe pentru a schimba în bine orașul nostru. Curățenia de primăvară este 
un lucru firesc care se întâmplă în casele fiecăruia dintre noi. Acest lucru vă propun să îl 
facem și cu ”casa noastră” mai mare,  cu orașul nostru. 
În această săptămână, 3 – 8 aprilie, primăria va desfășura lucrări de curățenie a străzilor și 
bulevardelor din oraș, toaletări ale copacilor, lucrări de întreținere ale parcurilor și 
spațiilor verzi, etc.

Cetățenii sunt la rândul lor rugați să realizeze și ei lucrări de curăţenie a spațiului verde și  a 

trotuarelor din fața propriei locuințe, iar locatarii cartierelor a grădinilor din fața blocului. 

În săptămâna 3 – 8 aprilie firma care este responsabilă de curățenia orașului, SC Cibin SRL, 

va pune la dispoziția cetățenilor saci și utilaje care vor colecta gunoiul. De altfel, o 

informare privind acest lucru se va realiza în perioada următoare prin anunțuri în toate 

zonele orașului. Un oraş curat şi mai frumos este atât responsabilitatea municipalităţii, 

cât şi a fiecărui cetăţean în parte.

       În municipiul Săcele, în luna aceasta au reînceput lucrările pe bulevardele principale. Anul trecut, în luna august, firma 
CONI a demarat lucrările de înlocuire totală a conductelor magistrale de gaz metan pe B-dul Brașovului, B-dul Libertății și B-
dul George Moroianu pe o lungime de 14 km. Lucrarea presupune îngroparea tuturor conductelor de gaz metan supraterane,  
precum și realizarea de branșamente noi la utilizatori, conform noilor reglementări în vigoare. Lucrarea a fost necesară 
datorită pierderilor masive de gaz metan și intervențiilor repetate pentru remediere. 
       Anul trecut s-au finalizat lucrările pe B-dul Libertății și s-au început pe celelalte două bulevarde principale, Brașovului și G. 
Moroianu. În această lună, au reînceput lucrările pe B-dul Brașovului. Acestea constau în reîntregirea conductei și executarea 
a patru traversări, urmate apoi de proba obligatorie de etanșeitate și de reabilitarea troturarelor și carosabilului. Lucrările la 
carosabil vor fi realizate doar în momentul în care temperatura la sol depășește 8 grade Celsius, minimul necesar pentru 
turnarea covorului asfaltic în condiții optime. După finalizarea lucrărilor pe B-dul Brașovului, se vor realiza branșamentele și 
tranversările  și pe B-dul  G Moroianu.  
      Costurile lucrării sunt suportate integral de către operatorul de distribuție S.C. Distri Gaz Sud Rețele București.

     După ce anul trecut a fost aprobată o lucrare amplă de racordare la rețeaua de apă potabilă a mai multor străzi din 
zona Baciu – Turcheș, prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), anul acesta în aceeași zonă, prin etapa a II-a 
a PNDL, se dorește realizarea sistemului de apă uzată (a canalizării).
     Investiția va fi realizată pe străzile b-dul Brașovului – tronson Morii-Canalului, Morii (parțial), Bârsei, Godri Janos, 
Cloșca (parțial), Vulturului (parțial) și Canalului (parțial) din municipiul Săcele. Cum anul acesta aici vor începe lucrări de 
introducere a apei potabile, împreună cu aceste lucrări se vor realiza si cele de canalizare. 
     Valoarea totală a investiție (inclusiv TVA) este de 3.244.161 lei din care de la buget de stat  se solicită suma de 
3.124.761 lei, restul de 119.400 lei urmând să fie suportați de bugetul local.   
     Durata de realizare a investiției va fi de 18 luni.
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Consilier Bogdan George Motoc - ALDE

Reîncep lucrările pe bulevardul principal 

Lucrări de canalizare prin PNDL 2 

Lucrări de modernizare a reţelei electrice 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

      Acestea constau în înlocuirea subterană a cablului de 20KV între diferite 
puncte de transformare. Lucrările se realizează în zonele unde acesta este 
foarte vechi (anii 70) și în care au fost foarte multe deranjamente în ultima 
perioadă.
      Primul tronson pe care s-au derulat lucrările a fost străzile Mocanilor și 
Oituz. Al doilea tronson va fi pe străzile Darie Magheru, Nicolae Iorga, 
Pandurilor și Morii, iar al treilea tronson pe străzile Zizinului, Ștefan cel Mare 
și Sándor Petőfi. La ultimele două tronsoane lucrările vor dura maxim 2 
luni/tronson. Lucrările nu se vor desfășura pe toată lungimea străzilor, ci 
doar prin zonele unde este necesară înlocuirea cablului. 
    

În municipiul Săcele au început în această lună lucrări de 
modernizare a rețelei electrice.

      Beneficiarul lucrării este SISE Electrica Distribuție Transilvania Sud, iar executantul lucrării este SC Electroprecizia A.G. SRL. 
Costul total este de 620.826 de lei și este suportat integral de către beneficiar.
    Săpăturile și înlocuirea cablului se vor realiza în special pe partea necarosabilă(verde) a străzilor, pe partea carosabilă 
intervenindu-se doar când nu există altă soluție. Traversarea străzilor se va realiza prin  subtraversare în tub de protecție.

Recomandare ISU privind arderea miriștilor

      Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat 
următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei” al județului 
Brașov face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a 
incendiilor: să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de 
vânt; să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau 
substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc); arderea 
miriştilor, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 
combustibile să se facă în locuri special amenajate. 

     Cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi 
locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată 
din localitate în scopul arderii; arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi 

miriştilor să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul privat/voluntar pentru 
situaţii de urgenţă. Cetăţenii  vor asigura supravegherea permanentă a arderii şi stingerea  jarului  după încetarea acesteia.
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