BUGETUL ŞAGULUI PE 2014I
Vedeţi cum se formează bugetul comunei, de unde vin banii şi pe ce se vor cheltui!
Detalii în pag. 2
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Proiecte pentru Şag în 2014

LA ÎNCEPUT DE AN, Jurnalul de Şag
l-a intervievat pe primarul Venus
Oprea în legătură cu perspectivele şi
proiectele Şagului în 2014.

Reporter: Domnule primar, care sunt
perspectivele anului 2014 pentru
administraţia comunei Şag?
Primar: Anul 2014 se anunţă greu
pentru toate administraţiile din ţară,
întrucât este criză şi nu sunt bani. De
aceea trebuie să apreciem că Şagul
stă destul de bine. Bugetul este
aproximativ la fel de mare ca cel de
anul trecut, în jur de 50 de miliarde
de lei vechi, un buget, zic eu, destul
de echilibrat, mai ales că am reuşit să
facem mare parte din infrastructură
în perioada când economia a mers
mai bine.
R: Ce proiecte v-aţi propus pentru
anul acesta?
P: Anul acesta avem alocaţi pentru
investiţiile importante circa 15 miliarde de lei vechi. La infrastructură
avem terminarea drumului din
PUZ-Vest, covor asfaltic pe strada
a III-a şi circa 1,5 km de trotuare.
Apoi, foarte important, am reuşit
să preluăm terenul şcolii, aşa că
anul acesta vom face acolo un grup
sanitar.

Odată cumpărată clădirea, o vom
putea renova şi amenaja pentru a
fi folosită de şcoală. O altă achiziţie
pe care vrem să o facem este a cabanei care aparţine Liceului Auto.
Am vrea să o amenajăm mai ales
pentru clubul sportiv şi pentru secţia
de caiac-canoe, dar va fi la dispoziția
comunei. S-a făcut o primă evaluare, dar noi vom mai cere şi o altă
evaluare, o expertiză ca să vedem
ce înseamnă ca preţ, pentru că e în
zonă inundabilă.
R: Ce alte investiţii mai pregătiţi?
P: Pe plan sportiv, întrucât anul
trecut am făcut baza sportivă
modernă, ne-am gândit să facem şi
o nocturnă. De asemenea, vrem să
acoperim terenul de tenis, ca să se
poată desfăşura activităţi sportive şi
pe timp de iarnă sau pe ploaie. Tot
acolo se pot face mai multe evenimente, de ce nu, chiar şi nunţi. Mai
avem şi un proiect de extindere a
căminului de la o capacitate de 200

Principalele investiţii - 2014
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De asemenea, am convenit cu bi- 6.
serica catolică să achiziţionăm 7.
şcoala veche de la ei. Consiliul Local a fost de acord, au fost alocaţi
8.
banii şi s-a semnat un precontract.
Aşteptăm ca Episcopia să îşi dea 9.
acordul final de vânzare, după 10.
care vom negocia preţul final. 11.

Finalizare drum în PUZ Vest
Trotuare
Covor asfaltic strada a III-a
Grup sanitar la şcoală
Achiziţie şcoala veche
Achiziţie cabană
Extindere sistem de
supraveghere video
Acoperire teren de tenis
Reparaţii drum comunal
Proiect extindere cămin cultural
Reparaţie alee cimitir

de persoane la 400 de persoane.
Anul acesta facem doar proiectul, iar
anul viitor prevedem bani pentru a
ne apuca de lucrare. Dacă vom avea
încasări mai mari, în iunie rectificăm
bugetul şi împreună cu Consiliul Local vom vedea ce priorităţi vor mai fi.
R: Ce ne puteţi spune despre canalizare? Ce perspective sunt?
P: Pot să spun că proiectul nostru a fost cuprins pe programul
POS-Mediu şi aşteptăm anul acesta să vedem ce se va întâmpla.
Investiţia este foarte mare şi fără
bani de la guvern sau de la Uniunea
Europeană, nu avem cum să o facem. Ce vă pot promite este că voi
face toate demersurile ce îmi stau
în putinţă, şi pentru că am ambiţia
să termin ceea ce mi-am propus să
fac, ca primar, pentru Şag. Ce vor
reuşi să facă mai departe primarii
ce vor urma după mine, vom vedea.
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Bugetul Şagului în 2014

BUGETUL comunei Şag pe anul
2014 a fost adoptat în şedinţa de
Consiliu Local din data de 29 ianuarie, cu mult mai devreme faţă de
anii trecuţi, când bugetul era gata în
luna februarie sau chiar martie. Acest
lucru permite ca proiectele avute în
plan să poată începe mai repede.
Alăturat, vă prezentăm o variantă
sintetizată a bugetului, evoluţia
anuală a acestuia şi ponderea principalelor categorii de cheltuieli din
total.
În primul rând, se poate observa că
bugetul din acest an este sensibil
mai mic decât cel de anul trecut, însă
chiar şi aşa, este la un nivel mult mai
bun decât în anii de criză economică
2011-2012. Există premise ca la rectificarea din luna iunie să vină mai
mulţi bani şi ca bugetul la finele anului să fie, de fapt, mai mare.
În al doilea rând, se poate vedea că
din totalul veniturilor, cele proprii,
adică taxe, impozite şi concesiuni, se
ridică la circa 41% din total. Dacă la
acest nivel adăugăm sumele primite
de la nivel central, care sunt aferente
activităţii economice existente pe
raza comunei, atunci se poate trage
concluzia că Şagul este o comună
care trăieşte pe propriile forţe şi se
autosusţine.
În al treilea rând, dacă se analizează
ponderea cheltuielilor din total,
se poate vedea că doar o foarte
mică parte dintre acestea merge

BUGETUL COMUNEI ŞAG - 2014
• Impozite pe clădiri şi terenuri
1.079.000 lei
• Impozite pe mijloace de trans• Venituri Proprii
port 400.000 lei
2.070.000 lei
• Concesiuni 160.000 lei
• Alte impozite şi taxe 431.000 lei
• Cote defalcate din impozitul pe venit
600.000 lei
• Sume alocate de Consiliul Judeţean Timiş (CJT) din
impozitul pe venit 350.000 lei
Total venituri • Sume defalcate din TVA de la CJT 50.000 lei
5.050.150 lei
• Salarii şcoală
• Sume defalcate din 722.860 lei
• Cheltuieli materiale şcoală
TVA de la Direcţia
Generală a Finanţelor 68.290 lei
Publice (DGFP)
• Salarii persoane cu handicap şi
1.129.150 lei
asistenţi personali
133.000 lei
• Ajutor de încălzire 1.000 lei
• Sume defalcate din TVA pentru echilibrare 204.000 lei
• Sume alocate de DGFP din impozitul pe venit
851.000 lei
• Cheltuieli de personal 1.290.600 lei
Total cheltuieli • Cheltuieli materiale 1.954.050 lei
5.050.150 lei
• Cheltuieli asistenţă socială 96.000 lei
• Cheltuieli de capital 1.709.500 lei

Evoluţia anuală a bugetului local
2011
4.116.600

2012
3.719.00

la asistenţa socială (2%), faţă de
comunele defavorizate une cota
depăşeşte chiar şi 50%.
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de
personal ajung la
Cheltuieli materiale
38,7 % 25,5% şi acoperă
salariile tuturor
angajaţilor,
nu
Cheltuieli de capital
33,8 %
doar a celor din
primărie (spre exCheltuieli de personal
25,5%
emplu,
salariile
cadrelor
didacCheltuieli asistenţă socială 2%
tice).
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teriale sunt cele mai numeroase,
ele acoperind nevoile altele decât
salarii şi investiţii (energie, consumabile etc.), pentru buna funcţionare
a instituţiilor şi întreţinerea comunei. Ponderea lor a crescut în ulti
mul an, întrucât au crescut preţurile
la utilităţi, ceea ce a determiat o
creştere simţitoare a facturilor plătite
de primărie.
Foarte importantă este ponderea mare a cheltuielilor de capital (investiţii) - 33,8%, ce creează
premisele dezvoltării ulterioare a
comunei.
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Şagul de altădată: istoria, scoasă la lumină (III)

ARHITECTURA SPECIFICĂ
ŞAGULUI
Pe seama acestui avânt economic şi
a bunăstării, oamenii îşi construiesc
case de cărămidă, mari şi frumoase, împodobite cu un stil specific.
„Stilul caselor m-a impresionat deosebit. Este barocul bănăţean specific Şagului şi barocul rococo cu ele
mente simbolistice deosebite. Din
păcate se mai păstrează doar câteva
case”, spune Mioara Stancu.

Continuăm reportajul dedicat istoriei
comunei, prilejuit de apariţia Monografiei Şagului, scrisă de doamna
profesoară Mioara Stancu.
La începutul secolului XX, Şagul era
într-o plină dezvoltare, cauzată în
bună parte de modernizarea agriculturii şi de apariţia micii industrii.

AGRICULTURĂ DE TOP
În perioada interbelică, Şagul era un
centru de creştere a animalelor de
top, cu foarte mulţi cai, vite, porci. În
documente, apar la un moment dat, 9
crescători ce deţineau în gospodărie
peste 1.000 de porci fiecare. „Localitatea noastră asigura grâu, porumb,
animale de calitate prin crescătoria
de cai pe care o aveau călugării franciscani, în locul unde este căminul.
Am descoperit că exista o casă a
agricultorului unde au fost aduşi
specialişti din străinătate. Prin intermediul ei s-a asigurat baza materială
pentru agricultură, s-a instruit, s-a
făcut comerţ” povesteşte doamna
Mioara Stancu. Apoi, exista o diversitate nemaipomenită de activităţi
agricole. „Nici nu am ştiut că am
avut italieni care au crescut viermi
de mătase, la care noi am renunţat
în perioada comunistă. În zona Râtul Babii a fost orezăria imperială,
devenită mai târziu orezăria CAP”.
VIILE ŞAGULUI, O AMINTIRE
La Şag au existat vii şi livezi întinse,
a căror urmă astăzi nici nu se mai
vede. „Şagul era înconjurat de vii.
Se făcea vin şi se exporta. Pe vremea comuniştilor, soţul meu a fost
inginer viticol. Viile erau de jur împrejurul satului. Când veneam din
Timişoara cu căruţa, când intram în
august în Şag, era un miros numai
de vie. Iar primăvara era mirosul de
pomi fructiferi, pentru că aveam
livadă”, îşi aminteşte cu nostalgie doamna Stancu.
MICA INDUSTRIE
În ceea ce priveşte mica industrie,
astăzi ne vine greu de crezut cât de

multe meşteşugrui se practicau şi
ce furnicar de oameni trebăluia de
dimineaţa până seara prin comună.
„Mica industrie locală a fost
deosebită. Nu pot să nu amintesc de
directorul şcolar Gheorghe Cărdaş.
În perioada interbelică a funcţionat,
datorită lui, şcoala de ucenici în
curtea şcolii. Gheroghe Cărdaş ridică
atelierele şcolii unde s-au pregătit
cei mai buni meseriaşi ai Şagului
indiferent de naţionalitate. Datorită
acestui centru de pregătire a tineri
lor s-au format şi fabrici de prelucrare a pieilor. Se practicau tăbăcăritul,
olăritul, prelucrarea lemnului în
ateliere mici, croitoria. În perioada
interbelică erau în Şag 10 fierării!
Prin intermediul societăţii germane
s-au adus meseriaşi din Viena care
au făcut cursuri de croitorie. Apoi
existau cele două cărămidării – sau
ţiglării le numeam noi - şi există
cărămizi vechi datate cu numele fabricii şi anul în care au fost făcute.
Ultima s-a închis în anii 1980”.

COMERŢUL INTERBELIC
În perioada de maximă dezvoltare
economică, înainte de război, în Şag
existau numeroase prăvălii care vindeau de toate. Printre comercianţi
erau şi familii de evrei, ce erau foarte
bine primiţi în localitate.
Legat de aceştia, doamna Stancu
a desluşit un mister din trecut: “O
farmacistă evreică a trăit o dramă. A
aflat că urma să fie ridicată şi dusă în
străinătate şi s-a sinucis. Eu am aflat
acest lucru pentru că îl învinuiau
pe primarul german că era vinovat,
dar am clarificat că primarul doar a
informat-o, să aibă grijă că vor veni
să o ia”.
RĂZBOIUL
În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, pe teritoriul Şagului s-a
trasat frontul german, aşa că nu au
fost puţine necazurile. Mioara Stancu
ne-a relatat un fapt mai puţin cunoscut din această perioadă: „Am des
coperit o groapă comună la şosea,
aproape de castelul de apă. S-au retras armatele germane şi ghinionul
lor, după ce au traversat podul rutier, batalionul a fost bombardat, din
eroare, de aviaţia germană. Toţi au
fost făcuţi praf şi pulbere. Noaptea,
alături de germanii din comună au
sărit şi românii cu căruţele şi în taină
i-au îngropat lângă şosea. Există o
bătrânică, care când poate, se duce şi
aprinde o lumânare la groapa aceea
cu soldaţi care n-au mai ajuns acasă”.
(continuarea, în numerele viitoare)
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Extinderea sistemului de
supraveghere video

CONSILIUL LOCAL ŞAG a prevăzut
bani pentru extinderea sistemului de
supraveghere video în spaţiile publice din comună. Măsura vine după
ce, anul trecut, sistemul şi-a dovedit
din plin utilitatea, fiind depistate, cu
ajutorul Poliţiei, persoane implicate
în furturi, scandaluri, tulburare a ordinii publice sau diferite infracţiuni.
Ca dovadă, hoţii au început să caute
tot felul de strategii ca să evite ca
merele, dar asta nu înseamnă că ele
nu sunt eficiente. Dimpotrivă, fac
viaţa grea hoţilor!

TAXE ŞI IMPOZITE

a adus pagube. „Le atrag atenţia tuturor tinerilor, că celor care încalcă
legea nu vom tolera şi le vom face
plângere penală”, spune primarul.

Mai rău este că nu întotdeauna
cetăţenii care observă diferite pro
Chiar dacă unii cetăţeni au reclamat bleme, le şi raportează, însă în aceste
că aceste camere video nu sunt foar cazuri, înregistrările camerelor vin
te utile, pentru că au loc în conti în sprijinul Poliţiei. Prin urmare, s-a
nuare furturi, sau că nu ar trebui să-i decis extinderea sistemului şi în alte
filmeze dacă trec pe spaţiul public, puncte ce nu erau acoperite. „Nu va
în realitate ele au fost foarte bune fi posibil ca toată comuna să fie plină
atunci când s-au întâmplat diverse de camere ca să existe siguranţă
probleme, depistate de Poliţie. Într- totală. Important este ca cetăţenii să
un caz recent, din luna decembrie, nu fie speriaţi, să acţioneze în spirit
un cetăţean a fost surprins pe cam- civic şi să raporteze autorităţilor
erele de supraveghere în timp ce tăia atunci când asistă la lucruri care nu
ţevile de la WC-ul primăriei, fapt care sunt în regulă”, a conchis primarul.

Pe scurt

DESZĂPEZIRE EFICIENTĂ
ŞI IEFTINĂ

Primăria este pregătită pentru a înfrunte iarna, dar până acum, ninsorile au fost moderate şi nu au creat
mari probleme. Deszăpezirea s-a
făcut fără foarte uşor, spune primarul: „Cu toate că a nins puţin, utilajul
nostru, dotat cu lama achiziţionată
acum un an, a curăţat toate drumurile. Apoi am aruncat un amestec
de nisip şi sare, pentru că se forma
polei”.
Despre costuri, primarul spune
că nici nu se pune problema să se
cheltuie sumele vehiculate în alte
locuri: „Noi nu procedăm cum face
guvernul, noi ne-am achiziţionat
utilaj şi deszăpezirea o facem în regie proprie. Nu ne costă anual nici

5% din cât cheltuie alte instituţii cu
firme private, cărora le dau banii şi
nici nu îşi fac treaba”.

TOALETE ECOLOGICE,
VANDALIZATE
Cele trei WC-uri ecologice instalate
de primărie în comună au fost primite bine de unii cetăţeni, însă au
existat şi excepţii. „În luna decembrie, toaleta de la terenul de sport
a fost spartă. Din păcate, cetăţenii
care au trecut pe acolo nu ne-au
spus nimic şi nimeni nu ştie cine
sunt autorii. Mi-e teamă că dacă nu
avem colaborare din partea oamenilor, le vom lua şi le vom da înapoi,
pentru că altfel vor fi distruse şi
nimeni nu răspunde pentru ele”,
spune primarul, care a făcut şi un
apel la mai mult spirit civic.

Odată cu începutul anului 2014, a
început şi colectarea taxelor (colec
tarea gunoiului, păşune, pază şi
PSI) şi impozitelor aferente noului an. Puţini au fost contribuabilii
care au venit în prima lună să-şi
achite dările către bugetul local.
Asta deşi există o bonificaţie de
10% la impozitele locale pentru
cei care plătesc până la data de 31
martie 2014.
Restanţierii continuă să acumuleze
datorii, pentru că zilnic li se aplică
majorări, iar vestea proastă pentru
ei este că nu vor putea scăpa de
ele în nici un fel. De asemenea, s-a
constatat că unii concesionari de
terenuri, deşi au plătit concesiunea, nu ştiau că au de plătit şi impozitul pe teren.
Pe această cale, serviciul de taxe şi
impozite reaminteşte tuturor contribuabililor, persoane fizice şi juridice, să vină să-şi plătească dările
la timp, atât pentru a beneficia de
reducerea de 10% cât şi pentru a
evita acumularea de penalităţi.

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE

Suiugan Ioan
Magiar Pavel
Simitean Maria
Bobişteanu Constantin Cornel
Kubik Ioan
Alexuţă Ana
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

