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Editorial

Școala din Șag: mai modernă,
mai călduroasă

LUCRĂRILE de investiții la școala
din Șag au fost finalizate și recepționate! S-au realizat izolația completă
a întregii clădiri, schimbarea acoperișului și refacerea capitală a podului.
Mai mult, odată cu venirea sezonului
rece și încălzirea sălilor de clasă, elevii și profesorii au remarcat deja că
este un confort termic mai ridicat.

În ceea ce privește vechea școală
catolică, a cărei situație juridică trenează, Biserica romano-catolică făcut demersuri pentru restituire și în
prezent se așteaptă ultimele docu-

mente și o ofertă din partea reprezentanților bisericii pentru a o oferi
sau a o vinde administrației locale, a
explicat consilierul primarului, Dorian Ciogescu.
Primăria și Consiliul Local au alocat în
2015 de la bugetul local banii necesari atât pentru cumpărarea clădirii
cât și pentru renovarea ei în această
vară, însă, din păcate, demersurile au
fost trenate de ministerele de resort,
astfel achiziția și renovarea clădirii va
fi posibilă doar anul viitor.

Curățenia Șagului,
pe primul loc

ÎN PERIOADA de toamnă, toți cetățenii își fac diferite lucrări în gospodării și se pregătesc pentru sezonul
rece. Își fac curățenie în curți, își curăță copacii, însă deseori uită complet de spațiile verzi din fața casei.
Pe această cale, dorim să reamintim
tuturor cetățenilor că spațiul din fața
fiecărei gospodării le aparține, la fel
și obligația (conform legii și conform
hotărârii de consiliu local) de a curăța copacii, de a tăia iarba și de a cu-

răța șanțurile și rigolele, acolo unde
acestea există. Curățenia din fața
casei este mai mult decât un aspect
estetic, are și o latură foarte practică:
odată curățate șanțurile și rigolele
de iarbă, depuneri și săpate corespunzător, apa se scurge mult mai
ușor și previne apariția unor revărsări și inundații în sezonul ploios. De
asemenea, este interzisă depozitarea
de nisip și de moloz sau materiale de
construcții pe domeniul public.

În această toamnă am finalizat
mai multe lucrări,
este vorba de
asfaltările programate pentru
strada a II-a, parcările de la
Primărie, am finalizat parcarea
și am făcut recepția școlii. De
asemenea, se lucrează puternic
la trotuare, o parte dintre ele
fiind în lucru, altele fiind deja
finalizate. Vreau să menționez că
toate aceste lucrări sunt făcute de
societăți comerciale care au participat la licitație publică, toate
documentele au fost publice, nu
au fost încredințări directe către
diferite firme. Toate lucrările sunt
plătite din fondurile proprii ale
Primăriei Șag și prin aceste proceduri, doresc să ne asigurăm de
transparența noastră și de faptul
că banul public este cheltuit cu
grijă. Vreau pe această cale să
le arăt cetățenilor că sunt un om
de cuvânt, tot ce am promis am
realizat. Știu că mai sunt cârcotași care vor să boicoteze unele
proiecte de investiții, spunând că
nu sunt bune, însă dacă plecăm
urechea la cârcotași, nu batem
nici măcar un cui. Cetățenii care
au propuneri de investiții pentru
anul viitor să ni le transmită și
vom ține cont de ele în lista de
investiții pentru 2016.
Venus Oprea, primar
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MEMBRI CARP

ÎN FIECARE zi de 26 ale lunii, pensionarii și toți cei interesați sunt
așteptați la Primărie între orele
9.00- 13.00 pentru detalii legate
de CARP (Casa de Ajutor Reciproc
a Pensionarilor). Membri CARP pot
beneficia de împrumuturi cu dobânzi avantajoase, ajutoare în caz
de deces, acces la diferite cabinete
medicale, cazări cu tarife subvenționate la pensiunea din Buziaș,
participarea la activități cultural-artistice și excursii.

DECLARAȚII FISCALE

TOȚI cetățenii comunei Șag sunt
invitați la Primărie pentru a-și reînnoi declarațiile fiscale cu privire la
impozite. De asemenea, ei trebuie
să se aducă cu actele doveditoare
ale proprietății și cu actul de identitate. Aceste declarații trebuie refăcute de toți cetățenii comunei,
indiferent dacă au modificări cu
privire la proprietate sau nu.

DECLARAȚII FISCALE

PE ACEASTĂ CALE vă reamintim
că pe data de 30 septembrie 2015
a expirat termenul pentru plata
celei de-a doua tranșe a impozitelor locale. Prin urmare, pentru
cei care nu au plătit deja, se aplică majorări de 2% pe lună. Este în
avantajul dvs. să plătiți datoriile
către bugetul local, în caz contrar
acumulându-se majorări nedorite.

SERVICII IT
► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

Trotuare, drumuri și parcări
reabilitate

PRIMĂRIA continuă lucrările la trotuare, un program de modernizare care s-a bucurat de mare succes.
Acum, a venit rândul locuitorilor de
pe Strada Gării să se bucure deoarece Primăria a finalizat lucrările de
modernizare a trotuarelor. Însă pentru acest an, lucrările nu se opresc
aici, ci continuă și pe Strada I.
Până acum, starea trotuarelor era

deplorabilă și chiar existau unele
porțiuni lipsă. Acum se poate circula în condiții normale pe jos sau pe
bicicletă, iar lățimea trotuarului este
suficient de mare pentru a permite o
plimbare plăcută.
Tot în această perioadă au fost finalizate lucrările de asfaltare pe Strada
a II-a precum și în parcările din fața
Primăriei.

Parcul din Șag
intră în reabilitare

PARCUL COMUNAL va fi reamenajat în cursul acestui an. Practic,
în urma unei licitații, vor fi refăcute
aleile și vor fi înlocuite băncile. „Parcul este un adevărat simbol pentru
comuna noastră, o oază verde, de
aceea trebuie să asigurăm că acesta
se află într-o stare foarte bună.

Nu este suficient să îl întreținem, să
curățăm spațiul verde, ci este nevoie
și de investiții în alei și în bănci, acestea vor schimba tot aspectul parcu-

lui.”, a declarat Dorian Ciogescu, consilierul primarului. Aleile din beton
vor fi înlocuite cu alei din dale, iar
băncile vechi, scorojite, vor fi înlocuite cu bănci din lemn.
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PROPUNERI DE
INVESTIȚII

CETĂȚENII care doresc să se implice și să propună investiții care
vor avea loc în cursul anului 2016
în comuna noastră, sunt invitați la
Primărie să își prezinte propunerile. Toate acestea vor fi preluate de
angajații Primăriei și, în funcție de
solicitări, în cursul lunii decembrie
va fi realizată o listă de priorități
pentru anul 2016. În raport cu
sumele alocate, vor fi stabilite
împreună cu cetățenii și Consiliul
Local, investițiile noi pentru 2016.

DESPĂGUBIRI PENTRU
SECETĂ

Serbare de Ziua
Școlii din Șag

LA FEL CA în fiecare an, Școala din
Șag și-a sărbătorit ziua, de sfântul
Dumitru. A fost o zi specială pentru
toți elevii, părinții și cadrele didactice care au participat, începută cu
o slujbă la biserica din localitate și
continuată cu o serbare frumoasă
și distractivă la căminul cultural. Cu

această ocazie a fost făcut o donație
de carte școlară în limba engleză,
pentru clasele 1-4, din partea familiei Ciogescu.
Două zile mai târziu, elevii școlii au
intrat în atmosfera de Halloween,
după cum o demonstrează pozele
trimise pe adresa redacției.

EVALUAREA pagubelor provocate de secetă s-a finalizat la 30
septembrie 2015, iar fermierii vor
primi despăgubirile în lunile noiembrie - decembrie, a anunțat
ministrul Agriculturii, Daniel Constantin pentru presa centrală.
“Indiferent de mărime, în funcție
de pierderea pe care au înregistrat-o la hectar, vor primi despăgubiri, cu o condiție: dacă au
pierderi de mai mult de 30% din
producție”, a spus ministrul. Suma
estimată de MADR pentru plata
despăgubirilor este de 500 mil. lei.

CONTRACT DE
DISPECERAT PRIVAT

Cabana de la Timiș
va fi renovată

ÎN CURSUL acestui an vor demara
și lucrările la cabana de la Timiș ce
aparține Primăriei și Consiliului Local. Aceasta are 12 locuri, cu 50 mp
la parter și vor fi realizate lucrări la
grupurile sanitare (extindere dușuri,
toalete). “Sunt multe societăți comerciale care au o cabana pe care
o folosesc, iar noi, ca primărie nu

avem. Am decis să facem această
investiție, să reamenajăm cabana de
la Timiș care va putea fi folosită pentru activități de agrement sportiv,
dar și pentru diferite zile de naștere
sau onomastice. După reabilitare,
Consiliul Local va stabili un tarif de
închiriere.“, a explicat primarul Venus
Oprea.

CEI INTERESAȚI de înființarea
unui sistem privat de siguranță
și încheierea unui contract cu o
firmă de profil, sunt rugați să se
adreseze lui Dorian Ciogescu. „Am
discutat cu mai multe firme din
Timișoara și toate ne-au spus că
pentru a avea un dispecerat de
intervenție rapidă la Șag, trebuie
să existe un număr mai mare de
doritori, altfel nu este economic
pentru ei să ofere acest serviciu la
Șag”, a mai declarat dl. Ciogescu.
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Acum beneficiaţi de servicii
profesionale

COSMETICĂ - MACHIAJ
în Şag, str. a II-a nr. 81
Pentru programări şi
relaţii suplimentare
tel. 0752.170.158
email: loredana_j87@
yahoo.com

Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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SÂMBĂTĂ, 24 octombrie 2015, a
avut loc a 4-a ediție a regatei de kaiak canoe Cupa Timișul Șag. Concursul s-a desfășurat pe râul Timiș, pe o
porțiune de 200 metri între podul rutier și complexul turistic Monte Carlo. La competiție au participat peste
100 de sportivi, băieți și fete, copii,
juniori, seniori și masters, cu vârste
între 12 și 70 ani.

Au intrat în concurs cluburi cu tradiție din Orșova, București, Hunedoara, Arad, Timișoara și, bineînțeles,
Șag. Publicul a fost unul destul de
numeros pentruacest gen de eveniment, iar din partea administrației
locale au asistat primarul Oprea Venus și consilierul primarului Dorian
Ciogescu. După ceața și frigul dimineții, spre prânz, canotorii s-au mai
dezmorțit iar odată cu apariția soarelui s-a dat startul la primele probe
din concurs.
Sportivii clubului Timișul Șag au obținut 4 medalii de aur la kaiak simplu

seniori, la canoe simplu seniori și la
canoe dublu open. Frații Alexandru
și Ionut Rus din Șag au participat cu
mult curaj și hotărâre la proba de kaiak simplu copii, clasându-se pe primele două locuri. După ceremonia
de premiere, clubul Timișul Șag și-a
intrat în rolul de gazdă primitoare și
a oferit tuturor participantilor la regată o masă caldă, cu mititei și un
delicios gulaș la ceaun, apreciat de
toți cei prezenți.
Peaceastă cale le mulțumim tuturor
sportivilor care au dat dovadă de
mult respect și apreciere față de clubul nostru prin faptul că au venit de
la sute de km distanță pentru a participa la competiția de kaiak canoe
de pe râul Timiș. Multumim, de asemenea d-nei Claudia și lui Vladi, care
ne-au pus la dispoziție terasa din cadrul complexului turistic Monte Carlo, pentru buna organizare a acestui
eveniment sportiv.
Dan Pavel

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean
tel. 0723.329.790

Cabinetul stomatologic
DR. CHIRILĂ GABRIELA,
str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical) efectuează
tratamente stomatologice şi prin Casa de Asigurări de Sănătate în limita unui
plafon disponibil.
Tel: 0722.163945.

publicitate

Cupa Timișul Șag la
kaiak canoe - 2015

CĂSĂTORII
Laicovici Iulian și
Ghiurca Alexandrina-Paula
Casă de piatră!

DECESE
SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30

Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie
T E L E F O N : 0725432307

Bujoară Vasile-Gheorghe
Moldovan Maria
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

