NU STAȚIONAȚI PE CAROSABIL

Rugăm șoferii să elibereze carosabilul de mașini pentru a permite eventuale intervenții din partea utilajelor Primăriei.
Vă mulțumim!

anul XIII ♦ nr. 2 ♦ februarie 2018 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Jurnalul de Sag
,
Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Bugetul local pe 2018 a fost adoptat

ÎN ȘEDINȚA din data de 15 februarie 2018, Consiliul Local Șag a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al
comunei pe anul 2018. Un buget întocmit după prevederile noului Cod
fiscal și prin urmare mai mic decât cel
de anul trecut.

populația comunei care locuiește
în comună nu are rezidența aici, prin
urmare impozitele se duc către localitatea unde sunt trecuți în buletin.
Practic, foarte mulți dintre cei care
s-au mutat la Șag au buletin de Timișoara iar parte din impozitele plătite
de ei se duc la Timișoara și nu la Șag”,
În primul rând pentru că salariile ca- a explicat primarul Flavius Roșu.
drelor didactice nu mai trec prin bugetul local, ci vor fi plătite de Inspec- Cu toate acestea, există premise pentoratul Școlar Județean Timiș. Dar tru un an bun al administrației locale,
trebuie spus că sunt și scăderi sem- fiind alocate sume mari către investinificative la capitolul cotelor din im- ții și anume peste 44% din toți banii
pozitul pe venit. „Pe de-o parte avem prevăzuți în buget. Acest lucru este
scăderea impozitului pe venit de posibil și pentru că în visteria comula 16 la 10%, pe de altă parte, avem nei s-a adunat un excedent consisformula de calcul care ne dezavan- tent, bani alocați pentru investiții în
tajează, pentru că o bună parte din curs de realizare sau proiectare. Un

sfert din bani se duc pe cheltuielile
de personal și puțin mai mult pentru
achiziția de bunuri și servicii (de la
curățenie și până la iluminat public).

Cum se împart
cheltuielile Primăriei?

Alte cheltuieli 0,6 %
Asistență socială 2%

Cheltuieli de
personal
25%

Investiții
44,3%

Bunuri și servicii
28,1%

Deszăpezirea străzilor comunei

VREMEA neobișnuit de rece de la
sfârșitul lunii februarie și începutul
lunii martie a adus mai multă zăpadă decât în tot restul iernii, iar dacă
în alte locuri autoritățile chiar au fost
prinse pe picior greșit, nu același lucru s-a întâmplat la Șag, unde s-a intervenit prompt.

Astfel, în data de 28 februarie, încă
de dimineață, utilajele primăriei au
ieșit pe drum, alături de angajații
care au dat de zor la lopată, pentru
a îndepărta zăpada. Până la prânz
toate străzile, inclusiv cele din Zona
Mănăstire, erau curățate și se putea
circula normal, în condiții de iarnă.
Același lucru s-a întâmplat și la nin- De asemenea, cetățenii, cu puține
soarea abundentă de vineri, 2 martie. excepții, au răspuns apelului autori-

tăților și au îndepărtat zăpada de pe
trotuarul din fața casei.

INVITAȚIE LA
BALUL DE ZIUA FEMEII

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag vă
invită, joi, 8 martie 2018, începând
cu ora 19:00, la Balul organizat de
Ziua Femeii. Evenimentul va avea
loc la Căminul Cultural din Comuna Șag. Atmosfera va fi întreținută
de formația Ovidiu Balcu și soliștii
Doru Petrean și Gigi Cărășanu. Intrarea este liberă, iar bufetul este
contra-cost! Pentru rezervare masă
vă rugăm să îl contactați pe Daniel
Precup la nr. tel. 0721.628.581. Vă
așteptăm cu drag!

ȘEDINȚĂ CU CETĂȚENII

ÎN DATA de 17 martie, ora 18:00,
în sala de ședințe a Consiliului Local Șag, va fi organizată o consultare publică cu cetățenii comunei
noastre. Pe ordinea de zi se vor afla
trei puncte importante:
1. transportul public în comun;
2. înființarea serviciului afterschool
la grădiniță;
3. prioritizarea investițiilor publi-

ce pe anul 2018.
„Vă așteptăm să participați în număr mare, în special părinții care
sunt interesați de afterschool, să
știe că vom stabili niște criterii și
este important să își spună părerea, să decidem împreună”, a transmis primarul Flavius Roșu.

ȘAGUL PARTICIPĂ LA
„LADA CU ZESTRE”
2018

Cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie,
Primăria și Consiliul Local Șag
urează tuturor doamnelor și domnișoarelor
La Mulți Ani și o primăvară frumoasă!

ÎN DATA de 18 martie 2018, o
echipă de artiști ai Șagului va participa la ediția din acest an a festivalului-concurs „Lada cu Zestre”.
Evenimentul va avea loc la Gătaia,
iar până acum s-au anunțat participanți la categoriile dansuri și interpretare muzicală. În aceste zile se
definitivează lista tuturor concurenților din partea comunei noastre, cărora le urăm mult succes!
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PARTICIPARE LA
ADUNAREA ASOCIAȚIEI
COMUNELOR

ÎN PERIOADA 18 – 21 februarie
2018, primarul Flavius Roșu a participat la Adunarea Asociației Comunelor din România, eveniment
desfășurat la București sub înaltul
patronaj al Casei Regale a României. Ediția din acest an a avut un
caracter mai solemn, având în
vedere că este Centenarul Marii
Uniri. La lucrările Adunării au participat prim-ministrul Viorica Dăncilă, vicepremierul Paul Stănescu,
miniștrii Finanțelor, Învățământului, Mediului precum și numeroși
secretari de stat din ministere. Cu
această ocazie, primarul a discutat
cu miniștri și secretari de stat din
Guvern despre proiectele Șagului
dar și de problemele din administrație cu care se confruntă comunele în plin dezvoltare: calitatea
slabă a serviciilor de energie electrică, infrastructura deficitară, birocrația excesivă etc.

31 MARTIE: TERMEN
DE PLATĂ A TAXELOR ȘI
IMPOZITELOR LOCALE

CONTRIBUABILII sunt aşteptaţi să
îşi achite dările către bugetul local,
iar cei care se grăbesc şi îşi plătesc
integral taxele şi impozitele până
cel târziu la data de 31 martie beneficiază de o reducere de 10% din
valoarea datorată.

CALENDARUL
EVALUĂRILOR
NAȚIONALE

După ce s-au întors din vacanța
intersemestrială, pentru elevii
din clasa a opta încep emoțiile.
În curând, aceștia vor susține
simulările examenului de Evaluare
Națională, astfel:
• 5 martie – Limba și literatura
română
• 6 martie – Matematică
• 7 martie – Limba și literatura
maternă
• 16 martie – comunicarea rezultatelor
Ministerul Educației a prezentat
deja și calendarul examenului din
vară. Astfel, între 4 și 8 iunie este
stabilită perioada de înscriere în
examen, iar Evaluarea Națională
va începe în 11 iunie, cu proba la
Limba și Literatura Română. O zi
mai târziu elevii vor susține proba
la Matematică, iar apoi, în 14 iunie,
va fi organizată proba la Limba
Maternă. În 19 iunie vor fi afișate
primele rezultate, și tot atunci, cei
nemulțumiți vor putea depune
contestații. Rezultatele finale vor fi
afișate în 23 iunie.

70% din gospodăriile din Șag
au semnat noul contract cu RETIM

ÎNCEPÂND cu data de 12 februarie
2018, o echipă a societății RETIM s-a
deplasat în comuna noastră pentru
încheierea contractelor de salubrizare la persoanele fizice.
CONTRACTE PE NUMĂR DE PERSOANE
Cu această ocazie, cetățenilor le-a
fost cerut să declare numărul de persoane din gospodărie, întrucât, potrivit noului tip de contract, plata se va
face pe persoană. În acest sens, Primăria face verificări în Registrul agricol pentru a stabili dacă numărul de
persoane declarate este cel real.
70% AU SEMNAT
Potrivit reprezentanților RETIM, până
la finele lunii februarie, aproxima-
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Fiecare gospodărie care a încheiat
contract va primi, pe lângă pubela
de deșeuri menajere, și saci galbeni
pentru deșeuri din plastic. Acestea
vor fi colectate de acum înainte de
la domiciliu, și nu vor mai fi adunate în pubelele ce erau amplasate la

tiv 70% dintre gospodăriile din Șag
aveau contracte noi. Pentru cei care,
din diferite motive, nu au fost disponibili și nu au încheiat noul contract,
vor fi trimise notificări, iar cei în cauză
pot apela la numerele de telefon de
pe notificare, pentru a stabili data și
ora la care echipa celor de la RETIM
va reveni.

Primărie. Așadar, Primăria roagă toți

ÎNCEPE COLECTAREA SELECTIVĂ
LA DOMICILIU

tonă pentru agenții economici.

șăgenii să NU mai aducă deșeuri reciclabile la fostele pubele.
NOILE TARIFE
Vă reamintim că tarifele aplicate potrivit noului contract sunt de 2,64
lei+TVA/persoană/ lună, în cazul persoanelor fizice și de 282,57 lei+TVA/

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în lunile ianuarie și februarie 2018

Hotărârea nr.3/31.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul
aparatului de specialitate al Primăriei Comunei Șag, pentru anul 2018
Hotărârea nr.4/31.01.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
Hotărârea nr.5/31.01.2018 privind aprobarea Agendei Cultural - Artistice și Sportive a comunei Șag
pe anul 2018
Hotărârea nr.6/31.01.2018 privind aprobarea primei înscriere a suprafeței de 541 mp teren, având
categoria de folosință drum - stradă situat in continuare str. a X-a.
Hotărârea nr.7/31.01.2018 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului
în suprafață de 620 mp identificat în CF nr. 400326 Șag, de pe Caragea loan, pe Eros lolanda
Hotărârea nr.8/31.01.2018 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului
in suprafață de 619 mp identificat in CF nr.400265 Șag, de pe Niculăiță Cristina - Elena, pe Rîpanu
Zina.
Hotărârea nr.9/31.01.2018 privind aprobarea inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți
comerciale cu răspundere limitată de drept privat și interes local, cu asociat unic Comuna Șag, prin
reprezentant legal Consiliul local Șag
Hotărârea nr.10/31.01.2018 privind aprobarea toaletării unor copaci și pomi fructiferi de pe domeniul public si privat al U.A.T.C. Șag
Hotărârea nr.11/31.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii de instruire pentru activități
culturale și sportive organizate de Comuna Șag în anul 2018
Hotărârea nr.12/31.01.2018 privind completarea H.C.L Șag nr. 7812017 privind aprobarea principalelor investiții, propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2018
Hotărârea nr.13/31.01.2018 privind anularea H.C.L. nr. 18/26.04.2013 privind aprobare PUZ „Construire parc fotovoltaic 2,88 MW cu dotări complementare admise” extravilan Șag, jud. Timiș pe
terenul înscris în CF nr. 402702, 402703 Șag, cu nr. cadastral 402702, 402703, în suprafață totală de
149,800 mp, beneficiar SC Nico Green Energy S.R.L.
Hotărârea nr.14/31.01.2018 privind aprobarea organizării Rețelei Școlare din Comuna Șag pentru
anul Școlar 2018-2019
Hotărârea nr.15/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului
Local al Comunei Șag din luna februarie 2018
Hotărârea nr.16/15.02.2018 privind încheierea exercițiului bugetar al comunei Șag pe anul 2017
Hotărârea nr.17/15.02.2018 privind aprobare PUZ „Complex sere de legume și spații de procesare și
depozitare legume”, intravilan (conform PUG în valabilitate) comuna/localitatea Șag, generat de imobilul înscris în CF nr. 403909, cu nr. cadastral 403909 (A70/5/9), în suprafață de 30000mp, beneficiar
S.C. Agrofresh Ecologic S.R.L.
Hotărârea nr.18/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șag pe
anul 2018
Hotărârea nr.19/15.02.2018 privind aprobarea preluării imobilelor situate în comuna Șag, „Zona Mănăstire” având categoria de folosință teren pentru străzi/teren pentru drum, în proprietatea privată a
comunei Șag și înscrierea dreptului de proprietate in cartea funciară.
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Compania ENEL a fost amendată,
ca urmare a plângerilor cetățenilor
din Șag

ACȚIUNEA
colectivă întreprinsă
anul trecut de Primăria Șag și cetățenii comunei împotriva furnizorului de energie ENEL nu a rămas fără
urmări! Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE) a transmis Primăriei, în data
de 13.02.2018, că societatea E-Distribuție Banat a fost amendată contravențional pentru neregulile constatate în îndeplinirea obligațiilor ce
îi revin. În urma controlului efectuat
de ANRE s-a stabilit să în perioada
01.01.2017 – 31.10.2017, în localitatea Șag s-au înregistrat un număr total de 136 întreruperi în alimentarea
cu energie electrică. Din analiza efectuată de ANRE reiese că E-Distribuție
Banat nu a restabilit alimentarea cu
energie electrică în termenele legale
în opt cazuri, drept pentru care a dispus aplicarea de sancțiuni și a cerut

pat numeroși primari dar și directorii
E-Distribuție Banat. Fiecare primar a
expus problemele care sunt similare
în fiecare localitate: întreruperi frecvente, echipamente și instalații învechite. Directorii societății E-Distribuție Banat au promis că de anul acesta
vor începe investițiile și vor încerca sa
ENEL să prezinte un program de mărezolve fiecare problema punctual.
suri în vederea creșterii calității serviciilor de distribuție în localitatea Șag.
„Dacă nu se vor ține de cuvânt, vom
continua cu acțiuni și plângeri îmȘEDINȚĂ LA PREFECTURĂ
Însă lucrurile nu se încheie aici, pen- potriva companiei, pentru că este
tru că nemulțumirile la nivelul în- inacceptabil să avem peste 100 de
tregului județ, față de distribuitorul întreruperi pe an. Nu ne vom limita
de energie, sunt foarte mari. Astfel, doar la plângeri către ANRE și Protecvineri, 23 februarie, primarul Flavius ția Consumatorilor ci împreună și cu
Roșu a participat, la Timișoara, la o alți colegi primari vom demara acțiședință de lucru convocată de doam- uni legale dacă situația nu se îmbuna prefect Eva Andreaș, pe această nătățește semnificativ în acest an”, a
temă. La această ședință au partici- declarat primarul Flavius Roșu.

Târgul de Mărțișor, un succes

ÎN PERIOADA 27 februarie – 1 martie 2018 la Căminul Cultural din Şag
a avut loc expoziţie de mărţişoare
în cadrul Târgului de Mărţişor 2018.
Timp de trei zile, doritorii au avut
posibilitatea de vedea și achiziționa
mărțișoarele confecționate cu multă dragoste de copiii de la Grădiniţa
Şag şi Şcoala Gimnazială Şag, dar şi
alte produse handmade. Îi felicităm
pe toți cei implicați, pe copiii care
au pus mult suflet la realizarea unor
mărțișoare tot mai frumoase, de la an
la an, cadrelor didactice care s-au implicat activ în această acțiune, dar și
părinților care i-au sprijinit cu tot ce a
fost necesar. Felicitări!

VÂNZAREA
PARCELELOR DATE
ÎN CONCESIUNE

LA CEREREA beneficiarilor, parcelele oferite de Primăria Șag în
concesiune în zonele PUZ Vest și
PUZ Est, vor putea fi vândute către
concesionari, potrivit unei hotărâri
mai vechi a Consiliului Local (nr.30
din 08/07/2011) dar care nu a fost
implementată până acum.
Primăria Șag a demarat vânzarea
acestor parcele și îi roagă pe cei interesați să vină la Primărie să depună o cerere în acest sens, adresată
Consiliului Local. Acesta din urmă
va trebui să aprobe vânzarea, urmând ca apoi să se facă o evaluare potrivit legii. În urma acestei
evaluări se va stabili prețul final,
iar vânzarea se va aproba de către
Consiliul Local printr-o nouă hotărâre individuală.
Potrivit procedurii existente, avansul solicitat este de 30%, iar restul
sumei se va plăti în tranșe, pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, solicitanții trebuie să aibă achitată la zi
taxa de concesiune.

POSTUL PAȘTELUI,
CEL MAI MARE POST
DE PESTE AN

ANUL ACESTA, Postul Sfintelor
Paști începe în 19 februarie, iar
Paștele va fi sărbătorit în 8 aprilie,
potrivit calendarului ortodox. În
această perioadă nu se fac nunți. În
18 februarie are loc Lăsatul secului
în Postul Mare. Postul Paștelui are
loc înaintea Învierii Mântuitorului
nostru Iisus Hristos și este cel mai
lung și mai aspru dintre toate cele
patru posturi importante. Oamenii
mai numesc acest post și Postul
Mare. Postul Mare durează patruzeci de zile, la care se adaugă săptămâna Patimilor.

Atelier de mărțișoare în Parohia Șag

SÂMBĂTĂ, 25 februarie, la Biserica
Ortodoxă Română Șag a avut loc un
atelier de creație în care s-au confecționat mărțișoare dedicate zilei de 1
martie. Sub îndrumarea preotului Băran Florin Ioan la atelier au luat parte
un număr de peste 50 de copii din
Parohia Șag.
Totul s-a întâmplat într-un atelier organizat cu dublu caracter: catehetic,
discutând despre rolul mărțișorului
în cultura românească, și practic, folosind materialele puse la dispoziție
- carton, hârtie colorată, capsatoare,
lipici. Frumoasele mărțișoare s-au înfiripat cu talentul micuților și bucuria
lor a fost cu atât mai mare când au
aflat destinatarii acestora: mamele și
bunicile lor, dar și celelalte mame și
bunici din parohie.

Pe lângă lucrarea artistico-creativă
s-au purtat discuții pe diferite teme
de actualitate, încercând să se găsească și răspunsuri concrete. „Ce pot
face două mâini dibace…” s-a concretizat prin minunatele mărțișoare
realizate de copiii participanți la respectivul atelier de creație.
Mulțumim așadar micilor talentați,
pentru dragostea, jertfa și implicarea

de care au dat dovadă în realizarea
mărțișoarelor pentru mămici și bunici. Le mulțumim și celor mari care
s-au implicat în buna desfășurare a
atelierului. De asemenea, dorim și
noi un călduros „La mulți ani!” tuturor
mamelor și doamnelor dorindu-vă o
primăvară binecuvântată.
Preot paroh, Florin Băran

În Postul Mare creștinii trebuie să
dea dovadă de o grijă spirituală
sporită, prin înălțarea sufletească,
prin rugăciune și fapte bune. Așa
cum bine se știe, postul reprezintă
reținerea totală de la anumite alimente și băuturi, în scop religios și
moral. Mai mult, creștinii trebuie să
se rețină de la anumite gânduri necurate, pofte, patimi sau fapte rele.
Acest lucru înseamnă că postul
trupesc trebuie însoțit de postul
sufletesc.
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Agenda culturală 2018
Nr. Denumirea acțiunii
1.
Târgul de Mărțișor
2.
Ziua Femeii
3.
Lada cu zestre – ed. a XII-a
4.
Prietenii Naturii
5.
Cântecele Învierii –Sfintele Paști
6.
Ziua Europei
7.
Ziua Eroilor
8.

Ziua Copilului

9.
10.

12.

Timişule, pe malul tău – ed. II
Final de an școlar
Tabărără de creație – Pictură pe sticlă –
Icoana în suflet de copil
Ziua Bibliotecii

13.

Zilele culturale ale comunei Șag

11.

15.
16.
17.

Săptămâna multiculturală – Întâlnirea
fiilor satului – Kirwai
Ziua pompierilor
Ziua recoltei – Roadele toamnei
Ziua Internațională a persoanelor de vârsta a treia

18.

Ziua Școlii

19.
20.
21.
22.
23.

Ziua Națională a României – „Centenarul Marii Uniri”
Carnaval „Feeria iernii” – Bal mascat – ed. a III-a
Pomul de Crăciun
Colindăm Domnului Bun
Alaiul colindătorilor

14.

Locul desfășurării
Organizatori
Căminul Cultural Șag
Consiliul Local, Școala Gimnazială, Grădinița Șag
Căminul Cultural
Consiliul Local, Școala Gimnazială, Grădinița Șag
Căminul Cultural Gătaia
Consiliul Local Șag
Spații verzi, parcuri comunei
Consiliul Local Șag
Căminul Cultural Șag
Consiliul Local, Biserica Ortodoxă Română Șag
Căminul Cultural
Consiliul Local Șag
Căminul Cultural
Consiliul Local, Școala Gimnazială Șag
Parcul Central, Curtea Școlii
Consiliul Local, Școala Gimnazială, Grădinița Șag
Gimnaziale
Căminul Cultural
Consiliul Jud.Timiș, Consiliul Local, Grădinița Șag
Căminul Cultural
Consiliul Local, Școala Gimnazială Șag
Biserica Ortotoxă Română Șag

Consiliul Local, Biserica Ortodoxă Română Șag

Primăria Șag
Căminul Cultural, Biserica
Ortodoxă Română
Căminul Cultural, Biserica
Romano-Catolică
Căminul Cultural
Căminul Cultural
Căminul Cultural
Căminul Cultural, Biserica
Ortodoxă Română
Căminul Cultural
Căminul Cultural
Căminul Cultural
Căminul Cultural
Căminul Cultural

Consiliul Local Șag
Consiliul Jud.Timiș, Consiliul Local,
Biserica Ortodoxă Română Șag
Consiliul Local, Biserica Romano-Catolică Șag
Consiliul Local Șag
Consiliul Jud.Timiș, Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836

Consiliul Local, Școala Gimnazială Șag
Consiliul Local Șag
Consiliul Local, Grădinița Șag
Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag

Agenda sportivă 2018
1.

Ziua Sportului și Performanței în Șag – ed. a III-a

2.

Săptămâna cultural-artistică și sportivă a localității

BAL DE ZIUA FEMEII,
LA JEBEL
JOI, 8 martie 2018, la Jebel se organizează Balul de Ziua Femeii, de
către S.C. Voxi-Cip S.R.L., la care vor
cânta soliștii Cosmin Popa, Luminița Safta și DJ Nino. Meniul cuprinde
aperitiv, friptură, garnitură, desert și
apă, iar prețul este de 79 lei/persoană. Doritorii pot face rezervări la tel.
0766.848.807.

S-A REDESCHIS
RESTAURANTUL
DUO KLASS DIN ȘAG
ÎN ACEST ÎNCEPUT de primăvară Restaurantul
Duo
KLASS își redeschide porțile.
O nouă echipă
va gestiona restaurantul și promite
meniuri gustoase și preparate noi
celor care vor alege să treacă pragul

Căminul Cultural Șag
Căminul Cultural Șag, Baza
sportivă, Râul Timiș

Consiliul Local Șag
Consiliul Local Șag

ANUNȚURI

localului. Festivitatea de redeschi- Doczi SRL, Sag str. a III-a.
dere a avut loc duminică, 04.03.2018
și a atras numeroase persoane, dorLOCURI DE MUNCĂ
nice să descopere oferta bogată și SC. BLUMEN GARTEN cu sediul în
preparatele delicioase. Restaurantul comuna Șag angajează grădinar, peeste situat în Șag pe strada CVII, nr.2. isagiști, inginer horticol, șofer, muncitori necalificați/constructori. Se
SERVICII DE CURĂȚARE A
cere experiență în domeniu de miPOMILOR FRUCTIFERI
nim 1 an, caracter matur și conștiinPENTRU servicii de curățare a pomi- cios, responsabilitate, motivație de
lor fructiferi apelați cu încredere la a învăța, permis de conducere B. Se
domnul Mureșan Marian, la numă- oferă program de lucru de luni până
rul de telefon: 0761925173.
vineri, pe perioada determinată 15
februarie – 15 decembrie, mediu de
CONSILIERE PENTRU
echipă bun și salariu negociabil în
funcție de experiență.
DREPTURILE OMULUI
ORGANIZAȚIA pentru Apărarea
Drepturilor Omului din România
(OADOR), cu sediul central în Timișoara, la desemnat pe domnul
DOCZI IOSIF, consilier pe raza comunei Șag. Cei care doresc să apeleze la consiliere din partea OADOR,
i se pot adresa dumnealui la nr.
tel. 0723367828 sau la Mazagin SC

CENTRUL de Îngrijire Persoane
Vârstnice din Șag caută oameni devotați pentru postul de infirmieră.
Se oferă salariu motivant, prime,
bonusuri. Pentru informații suplimentare apelați tel. 0728464611 sau
veniți la sediul firmei de pe strada XI
nr. 123, Șag.

CĂSĂTORII
Silaghi Valentin Nicolae cu
Ștefănescu Anca Valentina
Hubert Alexandru Nicolae cu
Niculăiță Cristina Elena

Casă de piatră!

DECESE
Burduja Elisabeta
Glomnicu Adriana
Hanaș Mina
Ișfan Gloria Zoie Codruța
Szatmari Emeric
Stoianov Mihailo
Purcar Costan
Mariș Ana

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
ISSN 2537-1274
ISSN-L 2537-1274

