VENUS OPREA A OBŢINUT UN NOU MANDAT DE PRIMAR
Citiţi un interviu cu primarul Şagului, proaspăt reinvestit în funcţie.
(detalii în pag. 3).
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Şagul a ales cine va conduce comuna în
următorii patru ani

Ei sunt cei care vor conduce Şagul
în următorii 4 ani

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CONSILIERII LOCALI

Nume şi prenume
Bădăi Ştefan
Boşca Olimpia Rodica
Precup Andrei Daniel
Roşu Flavius Alin
Vieriu Cornel
Lăzărescu Petru
Kapor Antonius
Pavel Alexandru Dan
Blenche Marcel Dumitru
Luca Florin
Kanalaş Ghizela

ŞĂGENII au decis cine îi va
reprezenta în următorii ani în
Consiliul Local, la Primărie şi
în Consiliul Judeţean. Alegerile
locale din 10 iunie 2012 au fost
un prilej pentru cetăţeni să ia
o decizie, iar pentru partide să
vină cu proiecte credibile.

Data naşterii
10.01.1957
11.02.1964
07.10.1984
05.11.1985
18.12.1954
25.11.1960
12.11.1957
25.06.1959
16.12.1967
16.07.1977
25.06.1979

Partid
PDL
PDL
PDL
PDL
PDL
USL
USL
USL
PP-DD
PP-DD
UDMR

Deşi lupta a fost una foarte
strânsă, primarul Venus Oprea
a obţinut un nou mandat. La
Consiliul Local, PDL a obţinut
majoritatea, cu sprijinul UDMR
(5+1 consilieri), faţă de opoziţa
formată din USL şi PP-DD (3+2
consilieri).

VALIDAREA CONSILIULUI
LOCAL
ŞEDINŢA de constituire a
noului consiliu local s-a ţinut
în data de 25 iunie, în faţa
reprezentanţilor Prefecturii şi
Judecătoriei. Şedinţa a fost
condusă de decanul de vârstă
Cornel Vieriu, asistat de cei
mai tineri consilieri, Andrei
Precup şi Roşu Flavius. Cu
această ocazie, s-a luat act de
renunţarea la mandatele de
consilier ale primarului Oprea
şi consilierului Doru Ciogescu.
Ei i-au nominalizat în locul lor
pe cei doi tineri din PDL, Andrei Precup şi Roşu Flavius.
INVESTIREA PRIMARULUI
DUPĂ depunerea jurământului
şi constituirea consiliului, s-a
trecut la validarea mandatului
primarului Venus Oprea. Cu
mâna pe Biblie şi Constituţie,
el a jurat să îşi îndeplinească
mandatul conform legii şi în
interesul cetăţenilor. „Vreau să
fac administraţie, nu politică,
să fiu un primar al tuturor
„Vreau să fac administraţie,
nu politică, să fiu un primar
al tuturor. Este ultimul meu
mandat”, a declarat primarul.
La încheierea ceremoniei, consilierii, angajaţii şi prietenii au
felicitat-o pe doamna Kanalaş
Ghizela care a fost investită
chiar de ziua ei de naştere.
(continuare în pag.2)
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(continuare din pagina 1)
VICEPRIMARUL LA UN NOU
MANDAT
După efectuarea procedurilor legale, consilierii locali au
trecut la desemnarea vice
primarului. Fiecare partid şi-a
desemnat propriul candidat,
dar majoritatea voturilor a
obţinut-o Ştefan Bădăi care a
obţinut astfel un nou mandat
de viceprimar.
ASCENSIUNEA TINERILOR
ÎN POLITICA LOCALĂ
La capitolul politică, Şagul ţine
pasul cu vremurile. Tinerii se
afirmă tot mai mult ca o forţă
care vrea să se implice în conducerea treburilor comunităţii.
Nu mai puţin de patru tineri au
intrat în Consiliul Local: 2 de la
PDL (Precup Andrei şi Roşu Flavius), 1 de la PP-DD (Luca Florin) şi 1 de la UDMR (Kanalaş
Ghizela, aflată la al doilea mandat). Majoritatea au studii superioare, sunt conectaţi la viaţa
politică şi socială şi iau parte
la numeroase proiecte. „Vreau
să mă implic pentru comuna
Şag”, declară proaspăt consilierul Andrei Precup. “Vreau să
mă ocup mai mult de atagerea
de fonduri europene şi derularea de programe de dezvoltare în
folosul comunităţii. Trebuie să
rămână ceva în urma noastră”.
SURPRIZA PP-DD
O surpriză a acestor alegeri a
reprezentat-o Partidul lui Dan
Diaconescu, care a reuşit să
obţină două locuri în Consiliul
Local. Luca Florin şi Marcel
Blenche vor avea dificila misiune de a demonstra că partidul pentru care au candidat
are nu doar rating la televizor ci
şi capacitate de a face politică
de calitate.

CUM A VOTAT COMUNA ŞAG LA ALEGERILE
LOCALE DIN 10 IUNIE 2012
VOTUL PENTRU PRIMAR

Candidat
Partid
Oprea Venus
PDL
Kapor Antonius
USL
Luca Florin
PP-DD
Leu Darco
independent
Varga Lucian
UNPR
TOTAL

Partid
PDL
USL
PP-DD
UDMR
UNPR
TOTAL

Nr voturi
828
410
220
185
20
1.663

Procent
49,78
24,65
13,22
11,12
1,20
100,00

VOTUL PENTRU CONSILIERII LOCALI
Nr voturi
732
521
282
83
29
1.647

Procent
44,44
31,63
17,12
5,04
1,76
100,00

Nr. mandate
5
3
2
1
0
11

VOTUL PENTRU PREŞEDINTELE
CONSILIULUI JUDEŢEAN

Candidat
Ostaficiuc Constantin
Bojin Titu
Diaconu Adrian
Halasz Francisc
Ingrisch Iosif
Alţi candidaţi
TOTAL

Partid
PDL
USL
PP-DD
UDMR
UNPR

Nr voturi
685
575
215
59
26
65
1.625

Procent
42,15
35,38
13,23
3,63
1,60
4,00
100,00

VOTUL PENTRU CONSILIERII JUDEŢENI
Partid
Nr voturi
Procent
PDL
704
43,80
USL
553
34,41
PP-DD
166
10,32
UDMR
66
4,10
Partidul Poporului
33
2,05
UNPR
27
1,68
16
0.99
Partidul România Mare
42
2,61
Alte partide
1.607
100,00
TOTAL
Total alegători cu drept de vot: 2.598
Prezenţa la vot: 62,04%
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Interviu cu primarul reales, Venus Oprea

Reporter: Domnule primar,
iată că aţi obţinut un nou
mandat din partea cetăţenilor
în urma unei campanii destul
de încrâncenate.
Primar: A fost o surpriză mare,
un rezultat foarte bun la care
vă spun sincer că nu m-am
aşteptat. În primul rând că
a fost o prezenţă bună la vot,
semn că oamenii au fost foarte
interesaţi de soarta comunei.
Apoi, fiecare partid şi-a mobilizat electoratul şi e normal că
a fost o competiţie strânsă. Eu
mă bucur că în final argumentele au fost cele care au contat.
R: S-a pus un mare accent pe
schimbare, cum vă explicaţi
că oamenii au mers pe mâna
dvs.?
P: Schimbarea trebuie să aibă
loc atunci când lucrurile merg
prost. Dacă merg bine, rişti
să schimbi cu ceva prost. Se
vede că ceea ce le-am promis cetăţenilor am şi făcut.
Eu m-am ţinut de cuvânt şi
cetăţenii, la rândul lor, s-au
ţinut de cuvânt şi mi-au acordat
în continuare încrederea pentru un nou mandat. Pe această
cale, ţin să le mulţumesc şi celor care m-au votat şi celor care
nu m-au votat. E foarte bine că
şi-au exprimat poziţia şi aşa
trebuie să fie în democraţie. Eu
îi asigur că voi fi un primar al
tuturor cetăţenilor.
R: E adevărat că acesta este
ultimul dvs. mandat?
P: Aşa este, acesta va fi ulti
mul meu mandat. E adevărat,
şi acum patru ani am vrut să
mă retrag, dar am fost încurajat să continui prin susţinerea
pe care am primit-o din partea
cetăţenilor. Plus că aveam proiecte mari pe care vroiam să le
duc la capăt: apă şi drumuri.
Acum mai am un singur obiec
tiv major: canalizarea. După

Primarul la ceremonia de
investitură
în campanie şi să continuăm
să facem administraţie şi mai
puţin politică. Sunt multe pro
iecte pe care şi noi şi opoziţia
le susţinem - cum ar fi cana
lul sau drumurile. Eu voi ţine
cont şi de proiectele opoziţiei
şi sunt convins că vom găsi o
modalităţi de a colabora în interesul comunei.

ce fac acest lucru, pot spune
că sunt mulţumit. După acest
mandat vreau să ies la pensie
şi să las locul tinerilor.
R: V-aţi prezentat alegătorilor
cu o echipă nouă. A contat
acest lucru?
P: Spre deosebire de adversarii noştri politici, noi am
considerat că e timpul să
împrospătăm echipa, să venim
cu mai multă energie, cu idei
noi, cu o altă abordare. Acestor tineri trebuie să li se acorde
şansa să decidă ce e mai bine
pentru viitorul lor. Cred că şi
cetăţenii au observat că noi
ne-am reînnoit echipa, în timp
ce celelalte partide au mers pe
aceeaşi oameni. Dar eu sper să
trecem peste ceea ce s-a spus

R: Care sunt priorităţile dvs.
pentru următorii patru ani?
P. În primul rând, mă voi axa pe
respectarea legalităţii, fără să
ţinem cont de culoarea politică.
Mă refer aici la construcţii
fără
autorizaţie,
materiale
de construcţie depozitate pe
spaţiul public, curăţenia şi
multe altele. În ceea ce priveşte
promisiunile din campanie,
vreau să asigur pe toată lumea
că le voi face. Vom continua cu
trotuarele, vom face marcajele
drumurilor asfaltate, se vor
continua lucrările la terenul de
fotbal, baza sportivă etc. Dacă
cetăţenii au propuneri, îi rog
să vină la Primărie să le spună.
Noi vom face o proiecţie de
buget pe 4 ani pentru a putea
ordona priorităţile. Însă o spun
de acum: prioritatea numărul
unu va fi canalizarea. Vreau să
cuprindem bani în bugetul anului viitor şi sper ca tot atunci
să putem începe lucrările.
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Codurile de avertizare pe înţelesul tuturor

●

CODUL VERDE nu indică
nicio precauţie particulară
pentru
perioada
imediat
următoare, dar nu implică o
vreme frumoasă sau neapariţia
în următoarele zile a unor
fenomene meteorologice peri
culoase ce pot perturba diverse activităţi.

●

CODUL GALBEN se aplică
în cazul acelor fenomene
meteorologice
prognozate
(averse,
descărcări
electrice, intensificări de vânt,
temperaturi
ridicate)
care
sunt obişnuite pentru zona
respectivă, dar care, temporar, pot deveni periculoase

ase, cu un grad de intensitate
mare (vânt, ploi abundente,
descărcări electrice, grindină,
caniculă, ger).

●
pentru
anumite
activităţi.
Se
recomandă
urmărirea
periodică a evoluţiei fenomenelor meteorologice pentru
detalii cu privire la intensitatea fenomenelor în zilele
următoare.

●

CODUL PORTOCALIU se
aplică acelor fenomene meteorologice prevăzute a fi periculo-

CODUL ROŞU se aplică
acelor fenomene meteorologice
prevăzute a fi periculoase, cu
un grad de intensitate foarte
mare şi cu efecte dezastruoase.
Codul roşu va fi similar unei
avertizări meteorologice, iar
buletinele meteorologice emise
de două ori pe zi (dimineaţa
şi
la
prânz)
explicitează
fenomenele atmosferice, precizând evoluţia fenomenelor
specificate, acoperirea spaţială
a acestora, intensitatea şi durata lor.

ATENŢIE LA CANICULĂ
CUM interpretăm codurile de
avertizare de caniculă:
1. COD PORTOCALIU:
a)
creşterea
temperaturii
poate pune în pericol persoanele în vârstă, persoanele
cu handicap,persoanele care
suferă de maladii cronice, persoanele care iau medicamente
cu regularitate, precum şi persoanele izolate;

b) atenţie suplimentară pentru sportivi şi copii, dar şi pentru persoanele care lucrează
în aer
liber.
2. COD ROŞU:
a) sunt afectate toate persoanele, chiar şi cele cu o stare
de sănătate bună;
b) creşterea temperaturii poate
pune în mare pericol per-

ARDEREA MIRIŞTILOR,
INTERZISĂ !

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

ANUNŢ

Primăria Şag anunţă că, în urma finalizării lucrărilor la
reţeaua de electricitate a zonei PUZ Vest, începând cu
data de 1 iulie 2012, cetăţenii care locuiesc în această
zonă se pot adresa societăţii Enel Distribuţie Banat pentru întocmirea dosarelor de branşare la reţeaua electrică.
Informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia
necesară pot fi obţinute la sediul societăţii din Timişoara,
str. Pestalozzi nr.3-5 sau la nr. tel. 0256929.

soanele în vârstă, persoanele
cu handicap, persoanele care
suferă de maladii cronice sau
tulburări mentale, persoanele
care iau medicamente cu regularitate, precum şi persoanele
izolate;
c) atenţie maximă pentru
sportivi şi copii, dar şi pentru
persoanele care lucrează în
aer liber.

CĂSĂTORII

Iaducec Marian cu
Docze Tünde Daniela
Fein Emil cu
Boca Monica
Poiană Adrian cu
Lupu Gabriela
Köszler Ernhard Bruno cu
Lapeş Diana Vasilica
Casă de piatră!

DECESE
Stancu Constantin
Savii Victoria
Babescu Iosif
Voicău Petru
Marcu Petrea

Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

