“LADA CU ZESTRE” VINE LA ŞAG
Duminică, 30 martie, va avea loc etapa zonală a concursului “Lada cu zestre”, la
care vor participa 8 comune din zona noastră. Detalii în pag. 2

Jurnalul de Sag
,
anul IX ♦ nr.3 ♦ martie 2014 ♦ GRATUIT ♦ www.primariasag.ro

Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Păşunile Şagului,
scoase la licitaţie

Editorial
Dragi şăgeni,

PRIMĂRIA şi Consiliul Local au definitivat regulamentul de închiriere
a pajiştilor din patrimoniul public
şi privat al comunei Şag. Potrivit
Hotărârii nr.13 din 18. 03. 2014, Consiliul Local a stabilit regulamentul de
licitaţie, documentaţia de atribuire,
caietul de sarcini şi cerinţele minime
de calificare ale ofertanţilor.
Toate acestea au fost întocmite conform legislaţiei în vigoare, în urma
unui proces extrem de complex, care
a presupus consultarea cetăţenilor,
recenzarea numărului de animale
de pe raza comunei, întocmirea unei
documentaţii extrem de ample.
Cu toate acestea, au existat şi
nemulţumiri, fiecare dintre cei
interesaţi încercând să obţină cât
mai mult, în condiţiile în care terenul
aflat la dispoziţie este foarte limitat.

Nevoile reale ale crescătorilor de animale sunt mult mai mari, aşa că s-a
încercat să se ţină cont de toate su
gestiile venite din partea cetăţenilor.
Potrivit hotărârii, suma minimă de
pornire la licitaţie este de 168 lei/ha/
an iar perioada de închiriere va fi de
maxim 5 ani. Perioada de păşunat se
efectuează începând cu data de 01
aprilie şi se încheie la data de 31 octombrie a fiecărui an.
Mai mult, consilierii au decis să delimiteze păşunile în funcţie de tipul
de animale. Astfel, la articolul 9 al
hotărârii au prevăzut că „Păşunea
din jurul vetrei satului, până la limita
digului de apărare a Râului Timiş va
fi închiriată doar crescătorilor de animale, din specia bovine şi cabaline,
cu condiţia asigurări unei încărcături
minime de 0,3 UMV/ha”.

Anunţ important

Primăria comunei Şag organizează în data de 3 aprilie 2014, orele 10.00,
la sediul Primăriei, licitaţie publică privind închirierea pajiştilor aflate în
domeniul public şi privat al comunei. Preţul de pornire la licitație este
de 168 lei/ha/an. Caietul de sarcini se poate obţine de la sediul Primăriei
comunei Şag, preţul acestuia fiind de 10 lei. Persoana de contact:
Vătămanu Maricica. Relaţii se pot obţine la nr. telefon 0256395368

Mă adresez în
special persoanelor
care sunt interesate de închirierea
păşunilor pentru creşterea animalelor. Înainte de a adopta regulamentul privind închirierea pajiştilor,
am discutat cu toţi crescătorii, le-am
ascultat cererile şi le-am explicat
punctul nostru de vedere, bazat pe
prevederile legii. Sigur că nu toţi au
fost mulţumiţi şi ne-au reproşat că
nu dăm mai mult teren, fie pentru
oim fie pentru vaci. Era de aşteptat
să existe nemulţumiri pentru că
se schimbă complet tot sistemul,
după ani de zile în care a funcţionat
într-un anumit fel. După părerea
mea, legea a fost făcută de la bun
început pentru a-i descuraja pe
micii crescători, însă noi nu putem
decât să respectăm ceea ce a decis
Legiuitorul. Noi am încercat să facem un echilibru, atât cât ne permite
legea. În Consiliul Local, cu toate
discuţiile aprinse care s-au iscat,
am căzut de acord pe nişte limite
clare, mai ales la crescătorii de vaci,
pentru care le-am trasat o zonă bine
delimitată din vatra satului. Eu cred
că, în aceste condiţii, am găsit cea
mai bună soluţie, pentru a împăca
pe toată lumea. Sigur că, vor fi şi
nemulţumiţi dar aceştia trebuie să
înţeleagă că noi am făcut tot ceea ce
ne-a stat în putinţă.

Venus Oprea, primar
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ETAPA ZONALĂ „LADA
CU ZESTRE” , LA ŞAG

OPT COMUNE din zona noastră
se vor întrece duminică, 30 martie
2014, la Şag, în cadrul competiţiei
anuale „Lada cu zestre”. Este vorba de Jebel, Pădureni, Ghilad,
Ciacova, Liebling, Sânmihaiu
Român, Parţa şi Şag. Localitatea
noastră va participa
la categoriile: formaţii
coregrafice
(dans
popular de fete, obicei
tradiţional),
formaţii
muzicale (solişti vocali,
corul bisericii ortodoxe
Române), alte genuri
(elevii şcolii gimnaziale Şag), expoziţii şi
colecţii (muzeul de etnografie, colecţionarul etnografic
Sas Andrei). Reprezentanţii noştri
vor avea nevoie de susţinere, aşa
că vă aşteptăm să veniţi în număr
cât mai mare, la căminul cultural,
să îi încurajăm!

HARTĂ CU
PROPRIETARII DIN
ZONA MĂNĂSTIRE

DOMNUL Oara Mihai, reprezentant al nou-înfiinţatei Asociaţii
care promovează interesele proprietarilor de terenuri şi imobile
din zona Mănăstire, ne-a comunicat că s-a început întocmirea unei
hărţi cu proprietarii şi locatarii din
cartier. „Acest lucru ne va ajuta în
atingerea obiectivelor de legare la
drumurile de acces şi nu numai”,

ne-a transmis domnul Oara. El a
făcut un apel la persoanele care
sunt interesate de acest demers
să comunice asociaţiei localizarea
proprietarilor. Pentru mai multe
detalii, persoana de contact este
dl. Oara Mihai, mobil : 0720871151
e-mail : asociatiasag@gmail.com.

2
Reguli stricte pentru
crescătorii de animale

A INTRAT ÎN VIGOARE Ordinul nr.
119/2014 al Ministrului Sănătăţii
pentru aprobarea “Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei”, ce aduce
modificări importante pentru locuitorii din mediul rural şi crescătorii
de animale în mod deosebit.
La articolului 11 din acest ordin,
se stabilesc „distanţele minime de
protecţie sanitară între teritoriile
protejate şi o serie de unităţi care
produc disconfort şi riscuri asupra
sănătăţii populaţiei”. În traducere,
crescătorii de păsări, porci, vaci sau
alte animale domestice, vor trebui
să asigure o distanţă minimă faţă de
zonele de locuit sau instituţii precum şcoala sau dispensarul.
Amintim aici doar câteva dintre
distanţele prevăzute în acest Ordin:
• ferme de cabaline, între 6-20 capete: 50 m;
• ferme şi crescătorii de taurine, între
6-50 capete: 50 m;
• ferme de păsări, între 51-100 de capete: 50 m;
• ferme de ovine, caprine: 100 m;
• ferme de porci, între 7-20 de capete: 100 m;
• adăposturi pentru animale, inclusiv
comunitare: 100 m.
Cu alte cuvinte, într-o gospodărie
care deţine între 7 şi 20 de porci,
distanţa dintre locul în care sunt
crescuţi porcii şi zona de locuit trebuie să fie de minim 100 de metri,
iar cei care deţin mai mult de 50

de păsări, trebuie să se asigure că
distanţa minimă este de cel puţin 50
metri.
De asemenea, noul regulament prevede ca„în gospodăriile unde nu sunt
asigurate racordurile de apă curentă
şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile
persoanelor particulare, de cel mult
6 capete în total (ovine, caprine, porcine, bovine, cabaline) şi cel mult 50
de păsări se amplasează la cel puţin
10 m de cea mai apropiată locuinţă
învecinată şi se exploatează astfel
încât să nu producă poluarea mediului şi risc pentru sănătatea vecinilor,
cu obligaţia respectării condiţiilor de
biosecuritate”.
Mai stricte sunt regulile pentru
gospodăriile racordate la sistemul
centralizat de apă curentă şi canalizare. Aici, „adăposturile de animale
de cel mult două capete cabaline,
5 capete bovine, 15 ovine sau caprine, 5 capete porcine şi cel mult 50
de păsări se amplasează la cel puţin
10 m de cea mai apropiată locuinţă
învecinată” .
Distanţele sunt cu atât mai mari
cu cât fermele deţin mai multe capete. Ordinul are ca scop protejarea
populaţiei, însă este de aşteptat
să creeze multe neplăceri, întrucât
mulţi crescători nu se încadrează
în aceste limite şi vor fi nevoiţi să
ia măsuri suplimentare pentru a se
adapta la noile prevederi.
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Uniformele şcolare au succes
la elevii din Şag

REGULAMENTUL privind introducerea uniformelor în şcoli a împărţit
părinţii în tabere, unii considerând-o
o idee bună, alţii fiind mai sceptici
în legătură cu oportunitatea acestei
măsuri. La Şcoala Şag, câteva clase
au adoptat deja noua uniformă, iar
reacţiile au fost pozitive. Uniformele
au câteva caracteristici standard şi
sunt compuse din vestă, cravată şi
cămaşa albă sau albastră. De procurarea lor se ocupă un grup de părinţi
care au strâns bani şi le-au comandat la croitorie, pe măsura fiecărui
elev în parte. Costurile sunt mici:
pentru vestă şi cravată, s-au strâns
câte 38 de lei de copil. În următoarea
perioadă, uniforma va fi introdusă la
toate clasele.

SESIUNEA I
6 mai

EN II

Scris-citit - Lb. română

7 mai

EN II

Scris-citit - Lb. maternă

8 mai

EN II

Matematică

13 mai

EN IV Lb. română - Lb. maternă

14 mai
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Limbă şi comunicare

15 mai

EN VI

Matematică şi ştiințe

SESIUNEA a II-a
20 mai

EN II

Scris-citit

21 mai

EN II

Scris-citit - Lb. maternă

22 mai

EN II

Matematică

27 mai

EN VI

Limbă şi comunicare

28 mai

EN VI

Matematică şi ştiințe

28 mai

EN IV Lb. română - Lb. maternă

29 mai

EN IV Matematică

ÎNCEPE “ŞCOALA
ALTFEL”

ÎN PERIOADA 7 – 14 APRILIE,
Şcoala Şag va participa la programul naţional „Şcoala Altfel: Să
ştii mai multe, să fii mai bun”. Timp
de o săptămână, elevii şi dascălii
vor fi implicaţi în activităţi variate:
excursie la fabrica de păpuşi din
Arad (în data de 8 aprilie), plantare
de flori, pomi şi iarbă; educaţie
sanitară ca parte a programului
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ”;
activităţi cu tematică religioasă în

Rezultate slabe la
simularea naţională
PROGRAM SIMULĂRI
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SIMULAREA naţională de la clasa a
VIII-a ce a avut loc în luna februarie
nu a adus rezultate îmbucurătoare
elevilor de la şcoala Şag. Astfel, 66%
dintre cei care au susţinut testul
au luat note mai mici de 5 la limba
română şi 74% dintre ei au picat la
matematică.
„În urma evaluării am iniţiat un plan
de remediere, cu ore de meditaţii suplimentare, oferite gratuit, la limba
română şi matematică”, a explicat
directoarea Georgeta Roşu. „Din
păcate, nu totdeauna elevii participă
la aceste cursuri. Rugăm părinţii să se
implice mai mult, să îi trimită la orele
de remediere şi să vină la şedinţele
organizate la Şcoală pentru ca
împreună să luăm măsurile cele mai
adecvate”, a mai spus directoarea.

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORDINE
INTERIOARĂ A ŞCOLII

ART. 101. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nici o activitate
din şcoală nu le poate leza demnitatea sau personalitatea.
ART. 111.C Este interzis oricărui elev să aducă în clasă sau în şcoală persoane străine sau să fie aşteptate de alte persoane în şcoală sau în curtea
şcolii, cu excepţia membrilor familiei.
ART. 111.G Este interzisă utilizarea telefonului mobil în cursul orelor de
curs precum şi menţinerea acestuia în stare de funcţionare în timpul orei.

aşteptarea Sfintelor Paşti (vopsit
de ouă, confecţionat de iepuraţi
etc.); activităţi sportive; activităţi
de stimulare a creativităţii (artă
din deşeuri reciclabile şi terapie
prin artă, cu asociaţia Terapia prin
Artă). Părinţii care doresc să participe sunt aşteptaţi cu drag.

TINERII CU CARE NE
MÂNDRIM

ŞCOALA ŞAG se poate mândri cu performanţe deosebite la
matematică. Vieriu Gabriela Mi-

haela din clasa a V-a este unul
din cei mai conştiincioşi elevi.
Sub îndrumarea profesorului de
matematică Zîncă Nicolae, Mihaela a participat la olimpiada
de matematică, a trecut de etapa
zonală şi s-a calificat în etapa
judeţeană, desfăşurată în data de
8 martie. Felicitări!
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Următoarele cauze şi condiţii
determină sau favorizează cel mai
adesea comiterea infracţiunilor,
aspecte de care cetăţenii comunei Şag ar trebui să ţină cont sunt
următoarele:
• Uşurinţa cu care se pot comite
infracțiunile, mai ales cele având
ca mod de operare sustragerea bijuteriilor, telefoanelor mobile şi
pătrunderea în locuinţe neasigurate
corespunzător;
• Modul neglijent, în unele situaţii,
în care diferite persoane afişează în
public bunurile de valoare (bijuterii,
telefoane mobile etc.);
• Naivitatea unor cetăţeni când intră
în contact cu infractorii prin diverse
cereri sau bunuri oferite spre vânzare sau când sunt invitaţi în locuinţă,
ajungând în cele din urmă, victime;
• Majoritatea părţilor vătămate de
sex masculin se află în stare de ebrietate când sunt victime ale unor
infracţiuni;

• Insuficienta pregătire antiinfracţională a populaţiei;
• Posibilitatea valorificării cu uşurinţă
a bunurilor provenite din infracţiune,
fără a exista posibilitatea controlului
acestora;
• Neputinţa victimelor, în majoritatea
situaţiilor, de a descrie autorii şi lipsa
martorilor oculari fac imposibilă descoperirea făptaşilor;
• Fapte reclamate de persoane fără
adăpost sau persoane care nu mai
pot fi găsite pentru a participa la
activităţile ulterioare de identificare
a autorilor;
• Lipsa de atitudine a cetăţenilor
atunci când, în locurile publice, se
comit diverse infracţiuni;
• Reticenţa manifestată la participarea ca martor ocular sau martor asistent la faptele înregistrate;
• Prezentarea deformată, în unele situaţii, de către persoanele
vătămate, a semnalmentelor autorilor, fapt ce nu de puţine ori duce
la canalizarea greşită a cercetărilor în
dosare.
În toate cazurile, adoptaţi o atitudine
corectă antivictimală!
Postul de Poliţie Şag

Stop aruncării gunoaielor
pe domeniul public

PRIMĂVARA şi-a intrat în drepturi,
însă odată cu sosire ei, s-au intensificat şi cazurile în care cetăţenii
certaţi cu bunul simţ, aruncă gunoaiele şi molozul pe domeniul public,
în diferite zone mai „ferite” de ochii
vecinilor. Asta spre disperarea celor
care locuiesc în zonele mărginaşe,
care sunt nevoiţi să suporte mizeriile aruncate la capăt de stradă, spre
câmp, fie noaptea sau chiar ziua în

amiaza mare.

Primăria,
împreună
cu
Poliţia
Şag,
efectuază periodic controale
în zonele mărginaşe, pentru depistarea celor care aruncă deşeuri
în locuri nepermise. Cei care sunt
depistaţi vor fi amendaţi.

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, botezuri,
mese festive. Informații la tel :
0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

ANUNŢ

Vând ferma Suiugan, str.IV nr.82b
tel. 0745913836

Persoană fizică autorizată execut lucrări de

TOPOGRAFIE şi CADASTRU

Intabulări terenuri - clădiri, Autorizaţii de
construire, Actualizări, Planuri de situaţie,
(Re) Apartamentări, Actualizări (UI),
Dezmembrări, Unificări, Puz-uri,
Scoateri din circuitul agricol,
Expertize tehnice

Tel: 0723199755, 0766699247

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII
nu au fost

DECESE

Novacovici Ida
Oarşă Livia
Şăgeni decedaţi în alte localităţi

Buda Mircea Gianu
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

publicitate

AVÂND LA BAZĂ priorităţile IPJ
Timiş pentru realizarea obiectivelor
strategice ale Poliţiei Române şi în
special cel de creştere a gradului de
siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni
prin combaterea infracţionalităţii de
natură judiciară precum şi pentru
asigurarea şi menţinerea unui climat
de siguranţă publică în contextul
„Concepţiei unitare de organizare,
funcţionare şi acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei
Române”.
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Poliţia Şag informează

