APEL LA CURĂȚENIE
În pragul sărbătorilor pascale, administrația locală face un apel către toți cetățenii să curețe și să
îngrijească spațiile verzi din fața caselor.
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Primarul Venus Oprea s-a pensionat
după 20 de ani în fruntea administrației șăgene

DUPĂ 20 de ani petrecuți la cârma
administrației locale, având la activ
un mandat de viceprimar și patru de
primar, pentru Venus Oprea a venit
momentul să predea frâiele comunei unor noi generații de lideri locali
și să se retragă la pensie, pentru a se
dedica mai mult timp familiei și nepoților, și pentru a se bucura de bătrâneți liniștite.

Odată cu acest mare pas făcut de
edil din proprie inițiativă, pentru comuna Șag se încheie o eră, una pe
care o putem defini de sacrificiu, de
tranziție, de la o comună rurală agricolă la una modernă și dezvoltată.
„Am plecat de foarte jos. Îmi aduc
aminte când am ajuns în Primărie că
nu exista apă potabilă decât în 50%
din comună. Acum avem o acoperire totală, deși suprafața intravilană a
crescut, și una din cele mai moderne
stații de tratare a apei din județ. Nu
aveam asfalt decât pe strada principală, acum toate drumurile din comună sunt asfaltate. Cam asta este
diferența principală dintre începutul

mandatelor mele și sfârșitul lor”, ne
spune primarul. Dezvoltarea comunei este incontestabilă, dar regrete
există pentru proiecte care nu s-au
mai materializat: „Nu știu dacă altcineva ar fi putut face mai mult și mai
bine. Eu m-am dedicat total pentru
comună. Mi-aș fi dorit să pot rezolva
canalizarea mai repede, s-a împiedicat proiectul la un moment dat, dar
măcar știu că îl predau mai departe
viitoarei conduceri ce va trebui să-l
pună în practică”.

Ca orice bilanț de final, lucrurile pozitive sunt cele care rămân cel mai
bine întipărite în minte: „Când mă
gândesc în urmă, sunt sute și mii de
probleme rezolvate, dar ce mă bucură cel mai mult este faptul că am reușit să modernizez școala și grădinița,
să avem niște standarde ridicate de
învățământ. Am fost prima comună
care a realizat o capelă mortuară,
pentru toate confesiunile, demnă de
standardele europene. După vreo 10
ani de lupte grele, am reușit împreună cu Consiliul Județean, să închi-

Primăria și Consiliul Local Șag vă urează
un Paște luminat împreună cu cei dragi!

dem groapa de gunoi care a stat ca
o piatră de gâtul comunei, blocând
dezvoltarea în toată zona de nord.
Nu vă mai spun câte amenzi, câte
somații și dureri de cap ne-a cauzat. Acum oamenii sunt eliberați de
această povară, terenurile de acolo
au început să-și recapete valoarea
și, treptat, se intră în normalitate. O
realizare importantă este extinderea
comunei cu două cartiere noi - PUZ
Vest și Mănăstire. Am putea continua, dar vreau să fiu scurt și să trag
linie aici”, a mai spus primarul.
„Le mulțumesc tuturor pentru sprijinul acordat în toți acești ani și pentru că se apropie sfintele sărbători
pascale, să le urez tuturor șăgenilor
un Paște Fericit, iar celor plecați peste hotare să le doresc să vină ziua în
care se vor putea reîntoarce să trăiască fericiți la Șag”, a conchis edilul.
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MAI SUNT doar câteva zile până la
startul oficial al campaniei electorale, care debutează în data de 6 mai
2016. Între timp, toți pretendenții
pentru funcția de primar și-au depus candidatura iar partidele au îna
intat listele pentru Consiliul Local.

REGULI MAI STRICTE PENTRU
PROPAGANDA ELECTORALĂ
Potrivit dispozițiilor art. 36 alin (7)
din Legea 334/2006, republicată,
este considerat material de propagandă electorală orice material scris,
audio sau video care îndeplinește
următoarele condiții:
• se referă în mod direct la un candidat sau partid politic care participă
la alegeri, clar identificat;
• este utilizat în perioada 6 mai – 4
iunie 2016, ora 07.00;
• are obiectiv electoral și se adresează publicului larg;
• depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului.
În campania electorală pot fi utilizate numai următoarele tipuri de
materiale de propagandă electorală [art. 36 alin. (2) din Legea nr.
334/2006, republicată] cum sunt:
• afişele electorale cu dimensiuni de
cel mult 500 mm o latură şi 350 mm
cealaltă latură; afişele electorale prin
care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură şi 250
mm cealaltă latură şi vor fi amplasate în locurile speciale pentru afişaj
stabilite prin dispoziţia primarului;
• materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de
mass-media audiovizuală;
• publicitate în presa scrisă;
• materiale de propagandă electorală online;
• broșuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie.
Prin materiale tipărite din aceeași
categorie cu broșurile și pliantele se
înțelege materialele tipărite pe suport de hârtie. Din această categorie
mai fac parte calendarele, door hangers-urile, flyerele și fluturașii.

luni la 3 ani și interzicerea exercitării
unor drepturi.

Competitorii electorali au obligația
de a imprima pe toate materialele
de propagandă, în mod vizibil, următoarele date
• denumirea competitorului politic
care le-a comandat;
• denumirea operatorului economic
care le-a realizat;
• codul unic de identificare atribuit
de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului
financiar;
• tirajul, unde este cazul.
SONDAJELE DE OPINIE
În cazul prezentării de sondaje de
opinie cu conținut electoral, comandate de competitorii electorali, acestea trebuie însoțite de:
• denumirea instituției care a realizat
sondajul;
• data sau intervalul de timp în care
a fost efectuat sondajul și metodologia utilizată;
• dimensiunea eșantionului și marja
maximă de eroare;
• cine a solicitat și cine a plătit efectuarea sondajului.
REGULI DE CONDUITĂ ALE
CANDIDAȚILOR
Potrivit Legii nr. 334/2006, republicată, producerea și difuzarea de
materiale de propagandă electorală
în alte condiții decât cele prevăzute
de lege, este interzisă. Competitorii
electorali nu pot produce materiale
de propagandă electorală în regie
proprie.
Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorului să voteze
sau să nu voteze o anumită listă de
candidați ori un anumit candidat se
pedepsește cu închisoarea de la 6

Mijloacele folosite în campania electorală nu pot contravenii legii. Este
interzisă organizarea acțiunilor de
campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli
și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.
IMPORTANT! MATERIALELE DE
PROPAGANDĂ ELECTORALĂ INTERZISE
Următoarele tipuri de acțiuni și materiale de propagandă electorală nu
sunt permise:
• vehiculele inscripționate cu sloganuri de campanie;
• vehiculele care difuzează materiale
audio, în mers sau staționar;
• spectacole, serbări, focuri de artificii etc.
• bannere, mesh-uri, panouri publicitare mobile, steaguri publicitare,
calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante,
mijloace de publicitate, panouri publicitare, proiecte publicitare speciale, publicitate luminoasă, publicitate
pe vehicule.
• este interzisă utilizarea în campania electorală a pixurilor, cănilor,
ceasurilor, tricourilor, jachetelor, gecilor, impermeabilelor, pelerinelor,
vestelor, şepcilor, căciulilor, fularelor, sacoşelor sau a pungilor şi a altor
materiale din poliester, umbrelelor,
găleţilor şi alte materiale din aceeaşi
categorie, brichetelor, chibriturilor,
produselor alimentare, produselor
alcoolice, ţigărilor şi a altor alimente
asemenea.
Autoritatea Electorală Permanentă precizează că încălcarea acestor
prevederi constituie contravenţii şi
se sancționează cu amendă de la
5000 la 25000 de lei. De asemenea,
contravenientul are obligaţia să verse la bugetul de stat contravaloarea
bunurilor care au constituit obiectul
contravenţiei.
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Săptămâna „Școala Altfel”
la Șag

ÎN SĂPTĂMÂNA 18-22.04.2016 elevii și preșcolarii din comuna Șag au
avut posibilitatea de a vizita diferite
locații și de a descoperi lucruri noi.
Această săptămână le dă posibilitatea copiilor de a învăța cât mai multe
lucruri, interacționând direct cu animalele, cunoscând semnificația sărbătorilor (Florii, Sf. Paști), plăcerea de
a găti, posibilitatea de a descoperi o
mică parte din lumea dinozaurilor o tema fascinantă pentru preșcolari
și educația rutieră fiind o altă temă
Educație rutieră

Observare ouă de dinozauri

utilă și interesantă care are ca scop
prudența pietonului și cunoașterea
regulilor de circulatie.
Cosmina Ţivlică
Vizită la Cabinetul Veterinar

Vizită la Mănăstirea Șag

Curs de gătit
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ÎN VEDEREA pregătirii alegerilor
locale din data de 6 iunie 2016,
a fost înființat Biroul Electoral al
Circumscripției Electorale nr. 86
Șag. Acesta are sediul la Primăria
Șag (lângă Poliție) și funcționează
între orele 10.00 – 16.00. Din componența biroului fac parte:
1. Ristea Ramona loana - președinte - judecător;
2. Șipețan Adela Elisabeta - locțiitor - judecător;
3. Zegrean Florin Gheorghiță membru - reprezentant PNL;
4. Stoica Alina Mihaela - membru
- reprezentant UDMR;
5. Buta Petre – membru - reprezentant PSD.
Menționăm că în acest an, în registrul electoral al comunei Șag
sunt înregistrați un total de 2.835
alegători (dintre care 12 pe listele
electorale complementare).

CAMPANII DE
CURĂȚENIE LA ȘAG

Drumuri intabulate
în zona Mănăstirii

PE ORDINEA de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Șag din data
de 28 aprilie 2016, se va supune
aprobării un proiect de intabulare
a unor drumuri de exploatare din
zona Mănăstire.

Este vorba de 6 km de străzi care vor
fi introduse în domeniul privat al
comunei, inclusiv drumul care face
legătura cu Chișoda. În urma acestei decizii, se va putea trece, într-o

primă fază la pietruirea acestor drumuri, anul acesta, iar în a doua fază,
la asfaltarea lor, începând cu anul
viitor.

ÎN ATENȚIA MEMBRILOR CARP

MEMBRII Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din comuna
Șag sunt informați că începând cu această lună, cotizațiile se vor
încasa în fiecare dată de 25 a lunii în curs sau în următoarea zi de
luni dacă aceasta cade într-o zi de sâmbătă sau duminică.
Cotizațiile se strâng la sediul Primăriei Șag.

MAI MULTE acțiuni de curățenie
au avut loc în ultima perioadă pe
raza comunei Șag. Prima dintre
ele, a avut loc pe malul Șagului, în
zona plajei, unde s-au strâns câteva zeci de saci de gunoi. A doua
acțiune, organizată de un grup de
tineri din Șag, a vizat igienizarea

Parcului de la drumul european. A
treia acțiune a fost desfășurată de
Primăria Șag și echipa de oameni
de la social, în Parcul central. În
perioada următoare vor avea loc și
alte asemenea acțiuni la care sunt
așteptați să participe voluntari din
toată comuna. Având în vedere că
se apropie sărbătorile pascale, toți
cetățenii sunt rugați să-și cosească
iarba din fața casei și să asigure
curățenia spațiului verde.
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Precizări cu privire la soarta
treptelor catedralei
mitropolitane

„• treptele din mozaic turnat ale
catedralei mitropolitane din Timișoara, ajunse într-o stare avansată de degradare, au fost înlocuite,
în anul 2013, cu trepte masive din
piatră naturală de andezit brut;
• din respect și din recunoștință
față de jertfa eroilor martiri împușcați de forțele represive ale
regimului comunist în decembrie
1989, vechile trepte, stropite cu
sângele acestora, au fost dăruite
asociațiilor de revoluționari din
Timișoara și Asociației „Memorialul Revoluției“ din orașul nostru,
unde sunt păstrate și astăzi;
• de asemenea, mai multe trepte
au fost depuse în muzeul cate-

• proiectul acestui monument,
realizat de către un arhitect timișorean, va fi depus pentru obținerea cuvenitelor aprobări, apoi, o
comisie formată din reprezentanții Centrului eparhial, ai Primăriei
Timișoara și ai revoluționarilor, va
hotărî amplasamentul”.

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

CONSULTANŢĂ IT

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

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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SERVICII IT

0356 800 715
0769 746 676

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

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

CĂSĂTORII
Boran Ovidiu Eugen cu
Covaci Mariana Claudia
Ciocan Constantin cu
Babaioana Ilanit Adriana
Casă de piatră!

DECESE
Mărgineanțu Ștefania
Dumnezeu să o odihnească în pace!

publicitate

ÎNTRUCÂT în presa locală au apărut speculații cu privire la găsirea
treptelor catedralei mitropolitane
din Timișoara pe un teren viran
de pe raza comunei noastre, redăm mai jos precizările făcute de
Biroul de presă al Arhiepiscopiei
Timișoara:

dralei mitropolitane, unde pot fi
văzute de către toți vizitatorii;
• întrucât cantitatea de trepte
rezultată în urma lucrărilor de
reabilitare a fost foarte mare, s-a
hotărât ca să fie păstrate în grădina mănăstirii Timișeni Șag și nu
„la groapa de gunoi“ aflată lângă
pădurea așezământului monahal;
• la începutul anului 2016, Centrul eparhial și reprezentanți ai
asociațiilor de revoluționari din
Timișoara au hotărât ca, din treptele păstrate în grădina mănăstirii
Timișeni Șag, să fie ridicat în parcul catedralei un monument, spre
cinstirea martirilor Revoluției din
Timișoara;

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

