NU PARCAȚI PE CAROSABIL

Pe perioada iernii, datorită faptului că pot avea loc ninsori abundente și se impun lucrări de deszăpezire,
șoferii sunt rugați să nu-și parcheze mașinile pe carosabil, pentru a nu împiedica intervenția utilajelor de deszăpezire.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
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Investiții publice în 2018

ANUL 2018 se anunță unul din cele
mai aglomerate pentru administrația
locală a Șagului, întrucât se vor desfășura un număr mare de investiții,
cu mare impact asupra dezvoltării
comunei.

Unele sunt finanțate de Guvern și
aici vorbim în primul rând despre
proiectul de extindere și etajare a
grădiniței, finanțat de Guvern prin
Programul Național de Dezvoltare a
Infrastructurii. Altele sunt din fonduri
europene, cum ar fi modernizarea și
dotarea dispensarului. Multe investiții sunt însă finanțate de la bugetul
local, cum ar fi construcția noii piețe
agro-alimentare sau a trotuarelor.

PRINCIPALELE INVESTIȚII PUBLICE
PROPUSE A SE REALIZA
ÎN COMUNA ȘAG ÎN ANUL 2018

• Extindere și etajare corp clădire Grădiniță, proiect și execuție
• Reparații trotuare
• Eficientizare sistem de iluminat public și extindere rețea, proiect
și execuție
• Amenajare parc cu loc de joacă în Zona Mănăstirii, proiect și
execuție
• Pietruirea drumurilor în Zona Mănăstirii
• Construire Centru social, medical comunitar, proiect și execuție
• Reparații și reabilitare Cămin Cultural
• Construcție Piață agro-alimentară – proiect și execuție
• Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 2014 -2020 – contribuție proprie

Poate că, cel mai așteptat proiect
este cel al canalizării, care, după nu- proiecte există deja documentație și
meroase amânări, este programat să se caută finanțări. Cert este că, se fac
înceapă anul acesta. Pentru multe eforturi mari și în conjunctură cu sus-

ținerea de la nivel județean dar și guvernamental, comuna are șansa de a
face pași mari înainte în 2018.

Festivalul cârnaților bănățeni
vine la Șag

REDACTORII săptămânalului de limbă germană „Banater Zeitung” organizează şi în 2018 „Degustarea cârnaţilor bănăţeni”- „Worschkoschtprob”,
sărbătoare cu o tradiţie de câteva
decenii pentru minoritatea germană
din Banat, şi nu numai. Evenimentul
din acest an este organizat în parteneriat cu Federaţia Caritas a Diecezei
Timişoara, Forumul Democrat al Germanilor din Banat și Forumul Democrat al Germanilor din Șag.

La eveniment vor lua parte participanţii cu probe de cârnaţi din propria
gospodărie, abonaţii ziarului Banater
Zeitung şi invitaţii. Degustarea va
avea loc joi, 1 februarie 2018, ora
12, la Căminul Cultural din Șag.
Înscrierea în concurs se poate face
pana în data de 31.01.2018 ora 20:00
la numărul de telefon 0745.826273.

acolo unde cititorii aduceau, pentru
degustare și concurs, mostre ale cârnaţilor făcuţi în casă, „juriul degustător” fiind redactorii. Ziua desfăşurării
evenimentului era publicată doar în
NBZ, fapt pentru care participau doar
cititori ai ziarului. Pentru ziar era un
bun prilej de strângere a relaţiilor
Suplimentul „Banater Zeitung” (BZ) dintre redactori şi cititori.
şi ziarul-gazdă „Allgemeine Deutsche
Zeitung für Rumänien” (ADZ) conti- Începând din anul 1995 publicaţia
nuă o tradiţie veche de mai multe de- Banater Zeitung a decis să organizecenii: „Worschtkoschtprob”/„Degusta- ze o manifestare publică, mizând în
rea cârnaţilor”, iniţiată in anii 1970 de continuare pe pasiunea bănăţenilor
către redactorii ziarului „Neue Bana- pentru cârnaţi. Succesul înregistrat
– la fiecare ediţie au participat sute
ter Zeitung” (NBZ).
„Worschtkoschtprob” a fost iniţial o de prieteni ai ziarului – ne-a înlesnit
manifestare desfăşurată în redacţie, mult continuitatea manifestării, căci

numeroase firme o sponsorizează cu
generozitate. In urmă cu câţiva ani
am decis să ajungem mai aproape de
producătorii de cârnaţi din Banat, dar
şi de cititorii ziarului german. Astfel –
după ce mulți ani evenimentul a avut
loc doar la Casa Adam Müller Guttenbrunn din Timișoara - s-au organizat manifestări de acest gen la Sânnicolau Mare (2012), Lugoj (2013),
Sântana (2014), Radna/ Lipova (2016)
și Bocșa (2017).
„Banater Zeitung” apare din anul
1993 ca supliment săptămânal al singurului cotidian de limbă germană
ce apare la est de Viena, „Allgemeine
Deutsche Zeitung für Rumänien”.

Editorial
Am început anul
2018 cu speranțe
foarte mari că
lucrurile se vor
schimba în Șag tot
mai mult. Avem
în plan investiții
importante ce vor
fi demarate cu siguranță în 2018, iar
altele sunt în pregătire și am preferat să nu le anunțăm până nu vom
ști ceva sigur. Sunt convins că toată
lumea vrea să știe dacă va începe
canalizarea. Chiar dacă AQUATIM
ne-a dat asigurări că vor începe
anul acesta, nu pot să spun 100%
că așa va fi, dar vă pot spune că
am participat la ultimele ședințe și
confirm că lucrurile se îndreaptă pe
calea cea bună. Finanțarea există,
la fel și documentația necesară. Mai
sunt doar proceduri birocratice ce
nu depind de noi.
În altă ordine de idei, facem tot mai
multe eforturi pentru a îmbunătăți
calitatea serviciilor oferite de Primărie, de la școală, la grădiniță, la
cultură sau sport. Vă asigur că sunt
foarte exigent legat de cheltuirea
banilor și că am cerut tuturor celor
implicați seriozitate.
În special copiilor vrem să le asigurăm alternative și de aceea am
angajat serviciile unor instructori
profesioniști de dansuri și muzică.
Îi îndemn pe părinți să îi înscrie pe
copii și sunt convins că în scurt timp
se vor vedea și rezultatele.
Nu în ultimul rând, în 2018 vom
lua tot mai multe măsuri pentru
a combate tot ce înseamnă fapte
antisociale: vom îmbunătăți sistemul de supraveghere, vom trimite
inspectorii pe teren pentru a-i
sancționa pe cei care nu respectă
ordinea și curățenia, îi vom executa
silit pe cei care s-au obișnuit să nu-și
plătească obligațiile fiscale față de
comunitate și multe altele. Cu voia
și cu sprijinul dumneavoastră, 2018
are toate premisele să fie un an bun.
Flavius Roșu,
primar
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BANI DE LA CONSILIUL
JUDEȚEAN TIMIȘ

ÎN CADRUL ședinței extraordinare de luni, 22 ianuarie 2018, consilierii județeni au aprobat proiectul
de hotărâre privind aprobarea sumelor provenind din impozitul pe
venit și din TVA pentru echilibrarea
bugetelor localităților din Timiș.
Suma totală a fost de 55,606 milioane de lei, care s-au împărțit celor 99 de municipii, orașe și comune. Comuna Șag a primit suma de
675.000 lei. Spre comparație, comunele care au primit cei mai mulți bani nu au depășit suma de 725
mii lei, în timp ce sumele cele mai
mici s-au dat unora din cele mai
mici comune ale județului (Bara și
Secaș – 350, respectiv 400 mii lei).

PLATA TAXELOR
ȘI IMPOZITELOR
PE 2018

TAXELE ŞI IMPOZITELE locale
aferente anului 2018 se pot plăti,
la ghișeul Primăriei, de la începutul
lunii ianuarie. Contribuabilii sunt
aşteptaţi să îşi achite dările către
bugetul local, iar cei care se grăbesc şi îşi plătesc integral taxele şi
impozitele până cel târziu la data
de 31 martie beneficiază de o reducere de 10% din valoarea datorată.

LISTA DATORNICILOR
VA FI PUBLICATĂ ÎN
ZIARUL LOCAL

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE colectarea
pe anul trecut, aceasta s-a situat în jurul valorii de 90%, ceea ce
demonstrează încă o dată că majoritatea covârșitoare a contribuabililor sunt bun platnici. În ceea cei
privește pe marii datornici, aceștia
continuă să acumuleze debite, iar
împotriva lor se fac toate demersurile legale pentru recuperarea creanțelor. „Luăm toate măsurile prevăzute de lege și în plus vom apela
și la publicarea listei cu datornici în
ziarul local, așa cum s-a mai făcut
în trecut”, a declarat primarul Flavius Roșu.

LOCURI DE MUNCĂ

CENTRUL de îngrijire bătrâni din
Șag te așteaptă să vii să faci parte
din echipa acestuia. Centrul caută
oameni devotați pentru posturile
de infirmieră și bucătăreasă. Se oferă salariu motivant, prime bonusuri, masă și, la nevoie, transport.
Pentru mai multe informații sunați
la numărul de telefon 0728.464611
sau direct la sediul centrului din localitatea Șag, str. a XI nr. 123.

Se fac înscrieri pentru cursurile
de muzică și dansuri
la Ansamblul Timișul Șăgean

ANUL 2018 vine cu o nouă organizare în cadrul Ansamblului de muzică și
dansuri al comunei Șag, dar și cu mai
multe opțiuni pentru copiii care doresc să învețe să cânte, fie la voce, fie
la instrumente muzicale.

lare, cursurile vor fi organizate de
instructoarea Daniela Jicheran, atât
pentru copii cât și pentru adulți.

Instructoarea Izabela Halmai se va
ocupa de pregătirea unei noi generații de soliști vocali. Instructorul Cristi
Chirici îi va pregăti pe cei care au înclinație spre instrumentele de suflat,
cum ar fi saxofonul, în timp ce Attila
Kiss va ține cursuri de instrumente cu
clape (pian electric, orgă, acordeon).

instructori dansuri populare
JICHERAN DANIELA
tel. 0722.681579
MALI ADRIAN
tel. 0758.847841

Înscrierile au început deja, iar în perioada următoare se vor forma grupe ce vor funcționa în funcție de un
program stabilit de comun acord cu
părinții copiilor. La primele ore se vor
folosi instrumente deja existente,
aflate în posesia instructorilor, însă
Primăria va achiziționa instrumente

Pentru informații și înscrieri apelați la
următoarele nr. de telefon:

instructor soliști vocali
IZABELA HALMAI
tel. 0740.496243
ce vor fi folosite de către Ansamblu.
Ele vor fi cumpărate în a doua jumătate a lunii februarie, după aprobarea
bugetului local pe 2018.
În ceea ce privește dansurile popu-

instructor instrumente de suflat
CRISTI CHIRICI
tel. 0721.227322
instructor instrumente cu clape
ATTILA KISS
tel. 0728.619891

Atenție la noile separatoare de trafic

NOILE separatoare de trafic instalate pe drumul național, pe porțiunea
de la ieșirea din Timișoara până la
Șag, au dat bătăi de cap unora dintre
șoferi care, din neatenție, au intrat pe
contrasens, punând în mare pericol
circulația rutieră. De asemenea, cititorii ne-au sesizat că, pentru a scurta drumul către anumite proprietăți,
unii șoferi efectuează manevre periculoase, pentru a nu efectua un ocol
până la intersecția cu drumul spre
Peciu Nou. Asemenea manevre sunt
extrem de periculoase și trebuie evitate.

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în lunile decembrie 2017 și ianuarie 2018

• Hotărârea nr. 74/12.12.2017 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din luna decembrie 2017;
• Hotărârea nr. 75/12.12.2017 privind rectificarea de buget;
• Hotărârea nr. 76/12.12.2017 privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării imobilului identificat în CF 402290 Șag cu nr. top 402290 în suprafață de 621 mp;
• Hotărârea nr. 77/12.12.2017 privind implementarea proiectului „Centru social medical comunitar”;
• Hotărârea nr. 78/12.12.2017 privind aprobarea principalelor investiții propuse a se realiza la
nivelul comunei Șag în anul 2018;
• Hotărârea nr. 79/12.12.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii de consultanță și
reprezentare juridică;
• Hotărârea nr. 80/12.12.2017 privind modificarea anexei nr. 3 și nr. 4 din H.C.L. Șag nr.
53/12.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază al funcționarilor publici și personalului
contractual, din aparatul Primăriei Șag;
• Hotărârea nr. 81/21.12.2017 privind rectificarea de buget;
• Hotărârea nr. 82/21.12.2017 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Șag, pentru anul școlar 2018 – 2019;
• Hotărârea nr. 1/08.01.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din luna ianuarie 2018;
• Hotărârea nr. 2/08.01.2018 privind acoperirea definitivă a deficitului la secțiunea de dezvoltare pe anul 2017.
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Muzică și voie bună, la Balul ionilor

ȘI ÎN ACEST AN, Primăria și Consiliul
Local Șag au organizat, în colaborare cu Biserica Ortodoxă, Balul Ionilor,
eveniment desfășurat în data de 6 ianuarie 2018, la Căminul Cultural din
localitate.

ȘEFUL Poligonului de tragere militar, mm.pr. Marius Necula, ne-a informat asupra programului de trageri executate la poligon în prima
jumătate a acestui an. Zilele sunt
următoarele:
• Februarie: 01, 08, 13, 15, 20, 22;
• Martie: 01, 07, 08, 09, 13, 14, 15,
16, 20, 21, 22, 23, 27, 29;
• Aprilie: 05, 12, 17, 19, 25, 26;
• Mai: 03, 10, 15, 17, 22, 23, 24, 30,
31;
• Iunie: 05, 07, 12, 14, 19, 20, 21, 27,
28.

Deși intrarea a fost liberă, numărul
meselor a fost limitat, iar cei care s-au
înscris din timp au putut avea parte de un loc asigurat. În scurt timp,
după ora 19:00, sala Căminului a devenit neîncăpătoare, iar muzica, dansul și voia bună s-au instalat printre
cei invitați.
Primarul Flavius Roșu i-a salutat pe
toți cei prezenți, urându-le toți Ionigurată de Adriana Horoba, Gigi Cărălor un sincer „La mulți ani”, după care
șanu, Carmen Popovici-Dumbravă și
petrecerea s-a încins pe muzica asi-

Formația Ovidiu Balcu. Petrecerea a
ținut până după miezul nopții.

Turneu de fotbal în scop caritabil

ECHIPA de fotbal din Șag a câștigat Florin Albu de la Deta pentru deplaun turneu de fotbal, în scop caritabil, sările pe care le-au făcut. Felicit toate
organizat în data de 13 ianuarie 2018,
la Lugoj. Nu mai puțin de 18 echipe,
împărțite în două grupe au participat
la competiție pentru a-și arăta solidaritatea față de o fată de 13 ani, din
Buziaș, care suferă de o afecțiune la
un picior.

PROGRAMUL
TRAGERILOR LA
POLIGONUL MILITAR

În semifinale au ajuns Deta și ASFBC,
cea de-a doua impunându-se cu 2-1,
respectiv Șag și Făget, care în timpul
regulamentar au remizat la scorul de
0-0, iar în urma loviturilor de departajare Șag s-a calificat în finală. În cele
din urmă formația din Șag a și câștigat turneul, impunându-se în finală
în fața Boldurului cu 4-1.

ATENȚIE LA
CÂINII PERICULOȘI

ÎN BAZA Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului numărul 55/2002, deţinătorii câinilor din categoriile 1 şi
2, agresivi şi periculoşi, au obligaţia să le pună botniţă şi lesă atunci
când îi scot pe domeniul public.
De asemenea, animalele trebuie
declarate şi înscrise la Asociaţia
Chinologică. De asemenea, şi deţi-

“A fost cel mai reușit turneu de până
acum și calitativ. Au participat echipe echipele pentru fair-play-ul de care
foarte bune din județ. Le mulțumesc au dat dovadă”, a declarat Gabriel Go- Un nou turneu caritabil va avea loc la
Buziaș în data de 10 februarie 2018.
prietenilor mei Flavius Roșu de la Șag, loșie, organizatorul turneului.
Daniel Vasilcin de la Dudeștii Vechi și

COLECTAREA SEPARATĂ A DEȘEURILOR
ÎN GOSPODĂRII INDIVIDUALE
Instrucțiuni de utilizare a recipientelor

DEȘEURI PERMISE A FI DEPOZITATE

DEȘEURI REZIDUALE (PUBELA NEAGRĂ)
Resturi de carne și pește, gătite sau proaspete,
resturi de produse lactate, scutece/tampoane,
mucuri de țigări, conținutul sacului de la aspirator,
ambalaje contaminate (ce nu mai pot fi curățate).

balaje alimentare), maculatură (caiete, cărți, ziare,
•
reviste)
• Plastic: PET-uri (suc, apă, bere), folii de plastic,
pungi și ambalaje din plastic, flacoane (șampon,
detergent)
• Metal: doze aluminiu, conserve, tuburi de alimenDEȘEURI RECICLABILE (SACUL GALBEN)
te, folie de aluminiu, tetrapack (cutii de lapte, de
• Hârtie și carton: ambalaje din carton (cutii, amtomate, sucuri)
Atenție: ambalajele din sticlă se colectează separat în recipiente tip clopot de culoare verde, amplasate pe raza localității.

DEȘEURI INTERZISE A FI DEPOZITATE

• Resturi de fructe și de legume
Deșeuri voluminoase*
• Coji de ouă, coji de nucă
• Frunze, iarbă, buruieni, crengi, flori
• Canapele, mochete, covoare
• Plante de casă, pomi de Crăciun
• Dulapuri, rafturi, saltele
• Rumeguș, fân, paie
• Plăpumi, alte obiecte mari etc.
• Pământ
Deșeuri periculoase
• Păr și blană, dejecții animale
• Baterii uzate, lacuri și vopsele, medicamente expi• Haine vechi din lână, mătase, bumbac
rate, solvenți, uleiuri uzate etc.
• Deșeuri rezultate din amenajarea locuinței
Colectarea separată a deșeurilor este o obligație legală. Nerespectarea acestei obligații se sancționează conform Legii
101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităților. Amenzile și penalitățile se stabilesc în baza legilor speciale și a
hotărârilor de consiliu local.

nătorii celorlalte categorii de câini
au obligaţia legală să nu îi lase nesupravegheaţi, liberi pe străzi şi în
locurile publice. Şi aceştia pot prezenta pericol public!

CURĂȚAREA ZĂPEZII
ȘI A GHEȚII

ÎN CONTEXTUL scăderii temperaturilor de afară și a ninsorilor din
ultima perioadă, reamintim cetățenilor și reprezentanților firmelor
că au obligația de a asigura îndepărtarea zăpezii și a gheții, ori de
câte ori este necesar, de pe trotuarele din dreptul clădirilor și incintelor pe care le dețin sub orice formă.
Zăpada și gheața se vor depune pe
carosabil lângă bordură fără să împiedice circulația auto, parcarea și
scurgerea apei în sistemul de canalizare. De asemenea, în cazul țurțurilor și zăpezii depuse pe acoperișuri, au obligația de a lua măsuri
de îndepărtare a acestora, dar și să
presare nisip, rumeguș ori alte materiale antiderapante pe trotuare,
în fața imobilelor, în cazul formării
de polei.
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Retrospectiva GO 2017

ANUL 2017 a adus primele cursuri de
Go în Comuna Șag Copiii și juniorii
din Șag care au făcut primii pași în Go
sunt: Dobridoreanu Daniel, Jumugă Alexandru, Despinoiu Denisa,
Moldovan Gabriel, Moldovan Alexandru, Jicoane Vlăduț, Pop Alexandru, Ienea Iulia, Ienea Adelina,
Sima Alexandra. Întâia mențiune
a fost pentru Daniel Dobridoreanu,
întrucât el a devenit locomotiva mișcării de Go din comună, nu numai
prin modul în care s-a comportat în
competiții, dar și prin ajutorul oferit
celor mai mici. Inițierea în Go mi-a
aparținut ca inițiativă, dar pregătirea
s-a ținut în continuare cu profesorul
Iulian Peța.

În aprilie 2017, Dobridoreanu a debutat în Campionatul Național de Go
pentru juniori, la Băile Felix. Daniel a
început cu dreptul, câștigând prima
partidă, împotriva unui jucător mai
bine cotat. Dobridoreanu a luptat cu
dârzenie și în openul U18, care comasa juniorii între 13 și 18 ani, deși nici
vârsta (13 ani) și nici experiența nu-l
avantajau. El a ieșit întărit după participarea la competițiile de la Felix,
în condițiile în care alți jucători ar fi
abandonat.
Șagul a fost prezent prin Dobridoreanu Daniel, Ienea Iulia și Ienea Adelina la concursul Da Vinci Go, sponsorizat de canalul de popularizare a
științei Da Vinci Learning. Acțiunea
s-a desfășurat la 20 mai 2017, în Timișoara, la Grădina Bănățeană.
La data de 14 august a fost organizată Cupa Șagului la Șah și Go, cu ocazia
Zilelor Șagului. Au fost 35 de participanți veniți din tot județul, majoritatea participând la ambele competiții.
Reprezentanții Șagului au obținut
trei premii la Go: Ienea Iulia, locul 2
la categoria F10; Moldovan Gabriel,

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

În intervalul 30 noiembrie -1 decembrie 2017, Dobridoreanu Daniel a
participat la o nouă sesiune de pregătire, la București, alături de juniorii
din lotul național de Go. El și-a găsit
prieteni printre jucătorii experimentați și a jucat numeroase partide
amicale cu aceștia. Rezultatul tuturor
acestor eforturi s-a văzut în 2-3 decembrie la Cupa Hikaru, desfășurată
în capitală. Competiția a avut patru
secțiuni, ordonate valoric, în funcție
de rangurile jucătorilor. Dobridoreanu Daniel a ocupat locul 1 general
la secțiunea C, o secțiune numeroasă
și extrem de disputată. Cu 5 victorii
din 5 posibile, Daniel a promovat de
la 19k la 17k (a urcat două ranguri). El
locurile 2-3 categoria U14 - juniori a devansat jucători de la cluburi conpână în 14 ani inclusiv; Dobridoreanu sacrate, precum cel din Vatra Dornei
Daniel, locul 3 la seniori.
sau Hikaru și CSRB din București.
Dobridoreanu Daniel a fost prezent și
la festivalul de Go de la Giroc, unde a
obținut o mențiune pentru 4 victorii
din 6 partide la Cupa Viorel Arsinoaia,
concurs open cu participare națională, dedicat copiilor și juniorilor. Evenimentul s-a desfășurat în perioada
1-5 noiembrie 2017 și a cuprins și un
cantonament organizat în cooperare
cu Federația Română de Go. Atracția
principală a fost prezența lui Cătălin
Țăranu, pe care l-am menționat mai
devreme. Participanții au avut, prin
urmare, ocazia să audieze lecțiile marelui maestru.
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ANUNȚ

PRIMĂRIA COMUNEI ŞAG organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Şag:
1. Inspector principal I - la compartimentul Contabilitate;
2. Inspector debutant I - la compartimentul Stare civilă.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Şag, Comuna Şag, str. a II-a nr.49, jud. Timiş astfel:
A. 1. probele stabilite pentru concurs, pentru Inspector debutant I, compartiment stare civilă:
- data şi ora probei scrise: 19.02.2018, ora 10:00;
- data şi ora interviului: 21.02.2018, ora 10:00.
Locul desfășurării examenelor – sediul primăriei Șag.
A. 2. probele stabilite pentru concurs, pentru Inspector principal I, compartiment contabilitate:
- data şi ora probei scrise: 20.02.2018, ora 10:00;
- data şi ora interviului: 22.02.2018, ora 10:00.
Locul desfășurării examenului – sediul primăriei Șag.
Dosarele de înscrierea candidaţilor la concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial al României, partea a III-a, la sediul Primăriei Comunei Şag, loc. Şag, str. a II-a nr.49, jud. Timiş,
e-mail.primaria.sag@cjtimis.ro, tel/fax.0256395368, persoană de contact, Jicoane Ioana – Referent superior.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt
afişate la sediul Primăriei Comunei Şag şi pe pagina de internet www.primariasag.ro.
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