10 APRILIE - CAMPANIE DE CURĂȚARE A MALURILOR TIMIȘULUI
În data de 10 aprilie, de la orele 09:00, Primăria organizează o campanie de ecologizare a malurilor Timișului, pe raza comunei noastre, la care sunt chemați să participe toți locuitorii Șagului.
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Editorial

Parcul central, un exemplu

PRIN INVESTIȚII susținute, în ultimii
ani, parcul central din comuna noastră a revenit la strălucirea de odinioară și astăzi poate fi considerat unul
din cele mai frumoase din jurul Timișoarei, un adevărat motiv de mândrie. Recent au fost terminate aleile
pavate, au fost montate băncuțe și
coșuri de gunoi, iar acum că a venit
primăvara, se face curățenie generală.

În ceea ce privește parcul de la drumul european, aici Primăria a lansat
procedura de proiectare, aflată în
curs. Investiția, ce este posibil să se
realizeze în a doua parte a anului,
prevede nu doar refacerea spațiului
verde ci și construcția de alei pietonale, montarea de mobilier urban
- bănci, coșuri de gunoi, etc. – și in-

stalarea de camere video de supraveghere.
Până atunci, echipa de muncitori
coordonată de primărie, a pornit la
acțiuni de curățenie, cu forțe și utilaje proprii, mai întâi în Parcul central,
apoi pe drumul de la Mecanică și în
alte locuri din comună. Totuși, pentru că vorbim doar despre o mână de
oameni, nu se vor putea curăța toate
străzile, iar aici un rol important îl are
spiritul civic al cetățenilor.
Ținând cont că se apropie sărbătorile
pascale, toți locuitorii sunt rugați să
își curețe spațiul din fața casei, să îl
elibereze de eventuale materiale de
construcții sau utilaje agricole și, pe
cât posibil, să-și văruiască fațadele
caselor și să-și vopsească gardurile.

Cine mă cunoaște
îndeaproape știe
că sunt un mare
iubitor de flori și
plante ornamentale. Atât acasă,
cât și la Primărie, am amenajat
interiorul cu multe flori de care
am mare grijă. În activitatea administrativă, deși nu am ignorat
problema spațiilor verzi, a florilor
de pe domeniul public, am fost întotdeauna pragmatic: ca primar
nu poți pune panseluțe și să nu ai
drumuri asfaltate, nu poți pune
arbuști ornamentali de sute de lei
bucata și tu să nu ai în comună
apă curentă. Din acest motiv,
poate că uneori am fost criticat
pentru că nu m-am ocupat mai
mult de parcuri și spații verzi.
Am considerat că au prioritate
lucrările mai mari de infrastructură, din toate domeniile. Totuși,
an de an am alocat și sume, mai
mici sau mai mari, pentru spații
verzi, parcuri și mai ales locuri de
joacă pentru copii. Rezultatul este
că lucrurile încep să arate tot mai
bine și pe acest plan. Vor arăta și
mai bine când, vom reface parcul
de la drumul național. Probabil
îl vom moderniza după alegeri,
pentru a fi corect până la capăt:
întâi nevoile și abia apoi plăcerile.
Venus Oprea, primar
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CREȘTE NUMĂRUL DE
CONSILIERI LOCALI AI
ȘAGULUI
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„Lada cu zestre”,
spectacol pe cinste la Șag

PREFECTURA Timiș a aprobat
majorarea numărului de consilieri locali ai comunei noastre, ca
urmare a creșterii numărului de
locuitori înregistrate la ultimul recensământ.
Astfel, în data de 25 martie 2016
a fost emis Ordinul Prefectului nr.
272 privind stabilirea numărului
consilierilor pentru Consiliile locale, municipale, orășenești și comunale pentru alegerea autorităților
publice locale, prin care se stabilește un număr de 13 consilieri locali pentru comuna Șag, față de 11
câți existau până acum.
Vă reamintim că alegerile locale vor avea loc în data de 5 iunie
2016.

ORGANIZAREA ALEGERILOR LOCALE

PERSOANELE interesate să devină președinte al unei secții de
votare sau locțiitorul acestuia, vor
completa o cerere pentru admitere în Corpul experţilor electorali
din ţară.
Ei vor primi aviz favorabil dacă
au mai îndeplinit aceste funcții la
scrutinele anterioare sau vor susține un examen daca nu au mai
îndeplinit aceste funcții. Modelul
cererii se află în hotărârea Autorității Electorale Permanente Nr.
11/2015, dar este disponibil online și pe pagina web a Prefectura
Timiș.
Cererile completate integral vor
fi depuse la Autoritatea Electorală- Biroul Județean Timiș, Bd. Revoluției din1989 nr.17, Timișoara.
Acestea vor avea anexate copia
cărții de identitate și copia diplomei de studii absolvite

EDIȚIA A X-A a Festivalului concurs
„Lada cu Zestre” 2016, faza zonală, a
debutat la Șag duminică, 20 martie
2016, cu participarea reprezentanților din localitățile Jebel, Liebling,
Diniaș, Sânmartinu Sârbesc, Gătaia,
Sânmihaiu Român, Pădureni și comuna gazdă din această ediție, Șag.
Spectacolul a fost unul pe cinste,
concurenții fiind foarte bine pregătiți și cu experiență. Ei s-au întrecut
în secțiunile „coregrafie”, „recital în
grai bănățean” și „soliști vocali”. Reprezentanții comunei noastre au fost
foarte bine pregătiți și au reprezentat cu succes Șagul.
Organizatorii concursului au fost
Consiliul Județean Timiș, Centrul de
Cultură și Artă Timiș, Primăria și Con-

siliul Local Șag.
Pe această cale le mulțumim tuturor
participanților, în special concurenților din localitate: dansatoare-fete
– Ansamblul „Flori de Iasomie„, soliștilor vocali Adriana Horoba și Sebastian Cucec. De asemenea, mulțumim
Școlii Șag pentru sprijinul acordat,
familiei Szenteși pentru aranjamentul floral de pe scenă și publicului
care a susținut concurenții de pe
scenă.
Nu în ultimul rând, le mulțumesc colegilor care au fost alături de mine
la buna desfășurare a acestui eveniment.
Referent cultural
Marcela Baran

Licitație pentru asfaltarea
străzilor și refacerea trotuarelor

ÎN ȘEDINȚA din 23 martie 2016,
Consiliul Local a aprobat caietul de
sarcini și deschiderea procedurii
de licitație pentru modernizarea și
construirea un nou lot de trotuare
pe raza comunei. Potrivit documentației, vor fi modernizați 3.121 metri
liniari de trotuar pe mai multe străzi.
În contract sunt prevăzute și 24 de
podețe noi. Licitația se va ține în sistemul național SEAP, la ea putând
participa firme din toată țara. Finanțarea este asigurată de la bugetul
local, prin planul anual de investiții.

Tot în ședința din 23 martie 2016,
Consiliul Local a mai aprobat caietul
de sarcini și licitația pentru asfaltarea
străzilor prevăzute în planul anual de
investiții. Contractul, scos la licitație
pe SEAP, prevede asfaltarea a 1.390

+ 400 metri liniari. În proiect sunt
prevăzute străzile a II-a (de la secția
Mecanică până la DJ593), între str. II
și str. a IV-a (de la locul de joacă până
la postul electric de transformare) și
între str. I și a II-a, precum și intrările:
str. a VI-a, str. a VII-a, str a IX-a și a X-a.
Finanțarea este asigurată de la bugetul local iar lucrările sunt estimate să
înceapă în cel mult două luni.
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Colecția muzeului, îmbogățită
cu exponate de excepție

MUZEUL Șagului s-a îmbogățit
recent cu o serie de exponate cu
adevărat de excepție. Familia Liviu
Dragomir de pe strada a II-a (a lui Corolean), care locuiește în Germania, a
donat muzeului un adevărat tezaur
de țesături. „Sunt absolut încântată
- spune doamna profesoară Mioara
Stancu, îngrijitoarea muzeului – pentru că am primit lucruri deosebite,
costume populare, ponevi (cuverturi
n.r.) și covoare vechi, toate făcute în
comuna noastră”.

Cele mai vechi exponate au peste
100 de ani iar stilul în care sunt făcute sunt inedite, unele chiar rare,
ceea ce le conferă o mare valoare.
„Spre exemplu avem aceste cotrânțe
care introduc în vestimentație tehnica tunzitului de la covorul țărănesc.
Sunt niște țesături în relief deosebit
de frumoase, cu o coloristică interesantă. Pe una apare laleaua, simbolul Șagului, într-un colaj de culoare
albastră – simbolul optimismului. O
alta este încadrată de un chenar cu
boabe și frunze de struguri ce amintesc de livezile bogate din jurul localității”, explică doamna Stancu.

Și colecția de covoare a muzeului
s-a îmbogățit cu o serie de exponate de preț. „Interesante sunt vârstele,
simbolurile cu ruje (trandafiri, n.r.),
flori de câmp, de „nu mă uita”. Sunt
încadrate de tricolor, un element pe
care nu l-am mai întâlnit până acum
în ponevi”. Covoarele au stilul și compoziții diferite: unul este țesut pe un
câmp roșu aprins, iar în mijloc apar
desene cu păsări, care simbolizează
gândul de libertate, altele au încorporat tricolorul. Interesant este că
stilurile diferă foarte mult, iar dacă
unele au peste 100 de ani, altele sunt
mult mai apropiate, din anii 1980,
având și influențe din Ardeal. Toate
sunt riguros făcute la Șag.
Noile exponate au fost deja apreciate de public cu ocazia organizării
la Șag a festivalului „Lada cu Zestre”,
când peste 300 de oaspeți au trecut
pragul muzeului. „Să nu uităm că,
alături de biserica ortodoxă, muzeul
este unul din monumente istorice
importante din comuna noastră. Clădirea în sine este din 1776 aici a funcționat prima școală românească din
localitate”, conchide Mioara Stancu.

PRIMĂRIA comunei Şag, județul
Timiș, scoate la vânzare prin licitaţie publică o parcelă de teren
în suprafaţă de 811 mp destinată
construcţiei unei locuinţe rezidenţiale. Licitaţia se va organiza în
data de 30.03.2016 ora 10.00 la
sediul primăriei comunei Şag, loc.
Şag, str. a II-a nr. 49. În cazul în care
parcela de teren nu este vândută,
licitația se va reorganiza în fiecare
zi de vineri, la ora 10.00, până la
vânzarea acestei parcele de teren.
Termenul limită pentru înscrierea
pe lista de participare la licitație şi
achiziționarea caietului de sarcini
este data de 29.03.2016 ora 12.00.
Informații suplimentare la tel/fax.
0256/395368 sau direct la sediul
primăriei comunei Şag, str. a II-a
nr.49, jud. Timiş.

AGROMEDIU - BANI IN
PLUS PENTRU FERMIERI

FERMIERII au posibilitatea să
solicite de la APIA și plăți suplimentare pe agromediu, pe langa
subvențiile obișnuite.
Pentru a le putea primi, fermierii trebuie să dețină parcele cu
suprafața minimă de 0,3 ha, suprafata totală agricolă a fermei fiind necesar să fie de minim 1 Ha.
În cazul viilor, livezilor, culturilor
de hamei, pepinierelor pomicole,
pepinierelor viticole și arbuștilor
fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel putin 0,1
Ha. Fermierii pot beneficia de ajutoare de până la 200 de euro/an/
ha, în funcție de mai multe condiții
de mediu și de exploatare.
Pentru mai multe detalii cu privire la programul Agromediu,
precum și condițiile eligibile, pot
fi descărcate de pe pagina Ministerului Agriculturii - la secțiunea
Informare privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016
pe terenurile agricole sau la sediul
APIA.
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GUVERNUL a prelungit cu două
luni, până la 30 iunie, termenul în
care persoanele fizice şi juridice pot
plăti impozitele pe clădiri, terenuri şi
pe mijloacele de transport şi să beneficieze de bonificaţie. Termenul
stabilit iniţial pentru plata acestor
impozite era 31 martie.

Contribuabilii care îşi vor achita dările integral până la 30 iunie 2016 vor
beneficia de bonificaţiile stabilite de
Consiliul Local.
Potrivit actului normativ, pentru
anul 2016, primul termen de plată
a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, respectiv

impozitului/taxei asupra mijloacelor
de transport se prelungește de la 31
martie 2016 la 30 iunie 2016.
De asemenea, a fost prelungit cu
două luni termenul până la care
persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau
nerezidențială pot depune declarația privind destinația clădirii. Tot
cu două luni, până la 31 mai 2016
se prelungește și termenul până la
care persoanele juridice pot depune
declarația privind clădirile pe care le
dețineau în proprietate la data de 31
decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora.

Primii cinci ani de viaţă sunt cei mai importanți
pentru dezvoltarea creierului uman.

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

West Deejay Association organizează
orice tip de evenimente, publice sau
private. Detalii la tel. 0722426318
www.westdeejay.ro
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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CĂSĂTORII
Jivoin Ilie Valentin cu
Blânda Cristina
Surulescu Ilie cu
Sârbu Camelia
Petcu Cristian Remus cu
Horga Alina Andreea

Copilul tău merge la grădiniță
în fiecare zi?
Grădiniţa îi poate schimba viitorul.

www.fiecarecopilingradinita.ro

Casă de piatră!

DECESE
Fitero Viorica
Indricău Petru
Filip Traian
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

publicitate

Termen prelungit pentru plata
taxelor și impozitelor

