2012: Taxele şi impozitele rămân neschimbate

Consiliul Local a decis să menţină taxele şi impozitele la nivelul anului 2011.
(detalii în pagina 2)
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Primăria scoate la licitaţie parcele în PUZ Vest

Terenuri scoase la vânzare în
zona PUZ Vest
Primăria a decis să scoată
la licitaţie 19 parcele de teren
în cartierul PUZ Vest. Acestea au suprafeţe între 645 şi
1085 mp. La prima licitaţie din
data de 17 iunie au fost adjudecate 3 terenuri, dar Primăria
va organiza licitaţii în fiecare
săptămână, până la epuizarea
parcelelor.

la primărie. Orice persoană
fizică sau juridică interesată
poate participa la licitaţie, termenul de înscriere fiind preziua licitaţiei.

Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de vineri, de la ora 09:30,

Valoarea de plecare este de
14,950 euro/mp+TVA. Banii
obţinuţi din vânzarea acestor
terenuri se vor constitui venit
la bugetul local şi vor fi folosiţi
pentru dezvoltarea infrastructurii comunei.

Consiliul Local a adoptat o
hotărâre prin care stabileşte
desfăşurarea Zilelor Comunei în aceeaşi perioadă cu
tradiţionala Rugă a Şagului.
Prin hotărârea 27 din 14
iunie 2011, consilierii locali
au stabilit ca manifestarea să
aibă loc timp de trei zile de la
rugă. În mod excepţional, anul
acesta, Zilele Comunei Şag
se vor desfăşura începând cu
sâmbătă, 13 august, şi până
marţi, 16 august. Manifestarea
va include activităţi culturale,

sportive
şi
educative,
programul
definitiv urmând să fie
publicat în
numărul
viitor al Jurnalului de Şag.
Cheltuielile vor fi suportate
din sponsorizări şi din bugetul
local. „Le mulţumim celor care
au contribuit anul trecu şi facem apel la toţi cei care doresc
să contribuie să ne dea o mână
de ajutor”, a spus primarul.

S-au stabilit Zilele Comunei

STaţia de APĂ se
apropie de finalizare
Lucrările la staţia de
tratare a apei sunt pe ultima sută de metri. Stadiul
lucrărilor în acest moment
este de circa 85%. În maxim
două luni de zile se va pune
în funcţiune staţia de tratare
a apei, atunci când este
aşteptată şi o îmbunătăţire
considerabilă a calităţii apei.
RECTIFICARE DE BUGET
Primăria intenţionează
să facă reparaţii ulterioare
la drumul de la Parţa spre
mecanică, dacă va primi
acordul Consiliului Local
la următoarea rectificare
bugetară. Drumul are nevoie
de aplicarea unui tratament
serios întrucât este foarte circulat de utilajelele agricole şi
suferă o deteriorare rapidă.
ŞI COPIII NEVOIAŞI
VOR LA MARe
Doi copii din Şag care provin
din familii foarte sărace vor
avea parte de o vacanţă de
neuitat! Ei îşi vor vedea visul
împlinit şi vor merge la mare.
Ei au primit de la Direcţia
Judeţeană pentru Tineret şi
Sport bilete gratuite pentru o
vacanţă la mare, astfel ei vor
avea ocazia să se bucure de
un sejur minunat, pe litoral.
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Se modifică stema comunei
Stema Şagului a fost
modificată! Ce-i drept,
nu este vorba decât de
modificări grafice minore,
însă trebuie menţionat că
la solicitarea Comisiei de
Heraldică de pe lângă Academia Română, au existat
câteva aspecte care au
trebuit modificate. Astfel,
au fost adoptate nuanţe
puţin mai închise ale culorilor, capul de taur a fost

Stema veche (stânga) şi cea nouĂ

Întârzieri la asfaltri
Având în vedere că firma care
executa lucrările de asfaltare
în zona Chicago a dat faliment,
primăria a început demersurile pentru deblocarea situaţiei
şi finalizarea investiţiei. Astfel, după expirarea contractului, se va recurge la rezilierea
lui şi atribuirea achiziţiei
următoarei firme care a fost
înscrisă la licitaţie.
„Firma italiană a început
bine lucrarea, dar între timp
au apărut probleme la ei

acasă şi au dat faliment. Banii noi îi avem şi vreau să
asigur cetăţenii că anul acesta
investiţia va fi finalizată”, a explicat primarul Venus Oprea.

Taxele şi impozitele locale pe anul
2012 rămân neschimbate
În şedinţa din 27 mai 2011,
consilierii locali au hotărât ca
nivelul taxelor şi impozitelor
locale pentru 2012 să rămână
la nivelul anului 2011. Pentru
cetăţeni, singurele modificări
vor fi în cazul impozitelor
care sunt adoptate prin lege
organică, la nivel naţional.
“Deşi bugetul primăriei ar
avea nevoie de mai mulţi bani,

este foarte limpede că situaţia
economică nu este suficient
de stabilă încât să putem mări
taxele şi impozitele. Încercăm
să ne folosim de alte modalităţi
pentru a creşte veniturile şi mă
refer la vânzarea de terenuri
sau atragerea de fonduri europene şi guvernamentale pentru proiecte viabile”, a explicat
primarul Venus Oprea.

ARDEREA MIRIŞTILOR,

INTERZISĂ !

Primăria şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat reamintesc cetăţenilor că este absolut interzisă arderea miriştilor!

adaptat la specificul raselor româneşti, banda
unduită de pe mijloc a fost
rectificată deoarece simbolistica celei precedente
era una greşită.
Noua stemă a fost avizată
de Consiliul Local şi
urmează să ajungă pe
masa Guvernului pentru
a primi ultima aprobare
înainte de a intra oficial în
vigoare.

Au fost Atribuite
Apartamentele în
Blocurile Sociale

A fost definitivată lista cu
cei care au primit în folosinţă
apartamente în blocul social. Conform punctajelor
obţinute, au primit:
•Kiss Lăcrămioara;
•Sabiescu Mariana;
•Gavrău Rodica + Călin Maria
(mama);
• Stein Maria;
• Stan Doiniţa;
• Nagy Florica;
• Popa Maria.
Vă reamintim că din cele 12
apartamente disponibile,
cinci au fost atribuite conform legii, celor evacuaţi, iar
restul de şapte în baza criteriilor de atribuire.

Decontări de
transport pentru
personalul didactic

Consiliul Local a emis o
hotărâre prin care decontările
pentru personalul didactic
vor fi făcute strict individual,
după urmarea unei proceduri împreună cu şcoala.
La fiecare sfârşit de lună,
dascălii se vor prezenta cu
biletul sau abonamentul la
conducerea şcolii, care va
întocmi o situaţie pe baza
căreia primăria va efectua
decontările.
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Pe urmele trecutului (partea a II-a: drumul către Şag)
(continuare din numărul trecut)
Sebastian Dragalin era concentrat la Făgăraş, unde era
ofiţer. S-au mutat cu toţii acolo, alături de un verişor care
învăţa la Iaşi şi care avea să
rămână în familie şi să fie crescut de ei. În scurt timp, tatăl a
fost deconcentrat şi repartizat
ca învăţător într-o comună de
lângă Făgăraş. Acolo l-a prins
ordinul prin care toţi basarabenii care erau în Basarabia în
momentul ocupaţiei din 1940,
să fie trimişi înapoi, pentru că
erau consideraţi cetăţeni sovietici. Poliţia l-a ridicat imediat şi
l-a dus în cetatea Făgăraşului,
unde se constituise un lagăr
de unde urmau să fie urcaţi
în trenuri, către Basarabia. În
confuzia de atunci, autorităţile
au uitat cumva de mama cu copiii. Tatăl îl cunoştea pe paznic
şi acesta îl ajuta să comunice
cu familia.Totuşi, Dumnezeu a
fost alături de el încă o dată.
În momentul în care trebuia
deportat, paznicului i s-a făcut
milă şi l-a ajutat să scape,
punându-l să se ascundă sub
un morman de pături. Unii au
sărit gardurile, alţii au riscat
totul şi au fugit, iar cei mai
puţin norocoşi au fost urcaţi în
tren şi deportaţi.
„Tata a fost un om foarte calm
şi cu capul pe umeri. Eu sunt
mai pesimistă, dar el a rezistat
şi a trecut prin toate”, spune
Nina Ciogescu, amintindu-şi de
cel care a fost atâţia ani, capul
familiei. Răbdător, el era convins de dreptatea lui şi s-a dus
la Bucureşti să dovedească cu
acte că el nu era cetăţean sovietic şi avea dreptul să rămână
în România. La 1940, era în
armată în România, aşa că
nu făcea obiectul ordinului de
deportare. Cu greu şi-a găsit
dreptatea şi i-a fost acordat un
post de învăţător. Şi pentru că

Dacălul Sebastian Dragalin şi
familia, în primii ani la Şag

îl aveau pe fratele mamei care
se refugiase la Pădureni, unde
a fost şef de post, Dragalin a
ales postul de învăţător care
era atunci disponibil cel mai
aproape de Pădureni, la Şag.
Veniseră doar cu valiza în
mână. Toată averea lor era
rămasă dincolo de Prut şi nici
vorbă să o mai recupereze
cumva. Cu seriozitatea şi calmul care îl caracterizau, Dragalin a reuşit să ia încă o dată
viaţa de la capăt într-o comunitate nouă. Iniţial retincentă
faţă de ei, ca şi străini, încetul
cu încetul, dascălul Sebastian
Dragalin a cucerit inimile localnicilor. Atunci când s-au

mutat aici, Şagul era o comună
mai mult nemţească. Germanii
şi românii aveau şcoli separate. Cu timpul, nemţii au plecat, lăsând locul românilor,
printre care şi câtorva familii
de basarabeni.
Şi totuşi, necazurile lor erau
departe de a fi terminate. Pe
când Nina Ciogescu era tânăra
domnişoară şi învăţa la Liceul
Pedagogic Carmen Sylva din

Timişoara, a mai venit un ordin
de deportare a basarabenilor
în URSS. Tatăl său a fost din
nou ridicat de poliţie, şi dus de
această dată la Timişoara. „În
apropiere de liceu era un sediu
de poliţie. Treceam în fiecare
zi pe lângă el. Nici nu ştiam
că tata era reţinut acolo”,
povesteşte ea. Sebastian Dra
galin a insistat să fie dus la
Bucureşti, unde, trimis sub
pază, şi-a dovedit dreptatea şi
a scăpat de deportare.
După terminarea liceului,
în 1949, doamna Nina a pri
mit un post de învăţătoare la
Moraviţa, dar acolo nu şi-a
găsit liniştea. După câteva luni,
comuniştii, considerând-o „un
pericol” deoarece era refugiată
din Basarabia, au repartizat-o
la sute de kilometri distanţă de
familie, într-o comună de lângă
Bucureşti. Cinci ani a stat acolo, şi abia într-un târziu a
reuşit să fie repartizată la Şag.
A ajuns să ia luat locul tatălui
său, care între timp s-a stins
din viaţă. Acum, nici nu mai
ştie câte generaţii de şăgeni, cu
copiii lor au trecut prin mâinile
ei până când s-a pensionat, în
1985.
Deşi toată viaţa îi este
împletită deja cu cea a Şagului,
pentru ea, Basarabia a rămas
locul copilăriei pe care nu îl va
uita niciodată. , S-a întors pe
acele meleaguri, ca un turist
cu multe amintiri. Unchi de-ai
ei au rămas în satul natal, iar
nepoţi şi verişori au ajuns departe, peste mări şi ţări. Fratele
ei este acum în Canada, alături
un grup destul de mare de basarabeni, rude şi prieteni. „S-a
mutat Basarabia acolo”, spune
dânsa cu zâmbetul pe buze.
Mai ţin legătura şi astăzi, pentru că reuşesc să treacă peste
barierele distanţei mai ales cu
ajutorul internetului.
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Bilanţ pozitiv la final de an şcolar
Elevii de la şcoala Şag şi-au luat
adio de la anul şcolar 20002011. Şcoala a tras obloanele,
iar copiii au intrat în vacanţă.
“A fost un an şcolar fructuos,
atât pentru copii, cât şi pentru
cadrele didactice. Ne-am axat
destul de mult pe activităţile
extracuriculare, am organizat
diferite acţiuni şi am participat
la concursuri. În mod deosebit,
am avut o foarte bună colaborare cu asociaţia „Salvaţi Copiii”, cu care am derulat câteva
proiecte de succes. Pe această
cale, doresc să le mulţumesc
colegilor mei pentru dedicaţia
cu care s-au implicat în educarea elevilor şi comunităţii locale pentru sprijinul de care a
dat dovadă”, a declarat directorul Şcolii Şag, Nicolae Zîncă.
În continuare, vă prezentăm
lista cu premianţii ciclului
gimnazial, pentru anul şcolar
2010-2011.

PREMIU
I
II
III
MI
M II
M III
I
II
III
MI

MEDIA
9,92
9,89
9,85
9,82
9,75
9,71
10,00
9,90
9,60
9,54

I
I
II

9,86
9,86
9,65

I
II
III
MI

9,98
9,89
9,53
9,50

NUME ŞI PRENUME
Clasa a V-a
Pascu Bianca Andreea
Cocsis Izabela Claudia
Gherman Tabita
Neamţ Vlăduţ Andrei
Stanaret Iulian Francisca
Löb Chris
Clasa a VI-a
Domşa Andreea Valentina
Stein Loredana Andreea
Santoro Rebecca
Sala Răzvan
Clasa a VII-a
Erdei Andreea Bianca
Mezin Alin
Jichici Andrada Ioana
Clasa a VIII-a
Ungureanu Mihai Cristian
Zăbală Ramona Loredana
Marian Carmita
Covaliuc Alin Ovidiu

Un nou magazin în Şag

CĂSĂTORII

Articol publicitar

Dragoş Adrian Herbert cu
Costea Loredana
Frâncuţ Augustin Ilie cu
Ciobănică Violeta Amelia
Tîrziu Gabriel cu
Răuţ Iolanda Anamaria
Un nou magazin şi-a deschis
porţile în comuna Şag! Este
vorba despre magazinul Flexibil SRL situat în incinta depo
zitului Flexibil, pe strada a II-a.
Pe lângă gresie, faianţă şi obiecte
sanitare, firma comercializează
o gamă largă de articole de
menaj, articole plastice, articole de grădinărit, rechizite şi
multe altele. De la detergenţi,
la covoare, jucării, mobilier de
plastic sau chiar piscine, toate
pot fi achiziţionate de la magazinul Flexibil. Pentru a veni în

întâmpinarea clienţilor, Flexibil pune la dispoziţie transportul gratuit pe raza comunei Şag
pentru bunurile care depăşesc
valoarea de 200 lei. De asemenea, pentru comenzi speciale,
mărfurile existente pe stoc pot
fi aduse de la depozit în termen
de maxim o săptămână.
Programul de funcţionare este
şi el adaptat cerinţelor: de
luni până vineri de la 09:0018:00,iar sâmbăta program
prelungit de la 09:00-20:00
(duminica închis).
Vă aşteptăm!

Corban Mario Florin cu
Cărează Ioana
Roşu Tiberiu cu
Cioici Suzana Ana
Laboş Vasile Marius cu
Ghiorghiu Daniela
Casă de piatră!

DECESE

Feher Iuliana (80 ani)
Ciocan Maria (78 ani)
Lăzăruţ Dănilă (78 ani)
Dumnezeu să-i ierte!

