Campanie de curăţare a coşurilor

Primăria a încheiat un protocol cu ADP pentru curăţarea coşurilor în
comuna Şag. (citiţi mai multe detalii în pagina 3)
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Obiective pentru anul 2011

Editorial

Stimaţi şăgeni,

Electrificarea Zonei de Vest, prioritatea nr.1
Optimiştii spun că anul
2011 ne va aduce ieşirea din
criză, pesimiştii nu văd asemnea speranţe prea curând. La
Primăria Şag se preconizează
un an de criză, iar cuvântul de
ordine este “prudenţa”. Primarul a căutat ca şi anul acesta
să cuprindă în lista de investiţii
ultimele proiecte rămase de realizat până în anul 2012. În
continuare vă prezentăm principalele obiective de investiţii şi
proiecte pentru acest an.
Extinderea reţelei
electrice în zona PUZVest (proiectare şi
Execuţie)
Prioritate nr.1 a acestui an,
acest proiect a fost inclus în
programul de electrificare din
perioada
2007-2009,
însă
Guvernul nu a alocat nici azi
sumele necesare pentru realizarea lui. Consiliul Local
şi Primăria au hotărât ca din
bugetul local al comunei să fie
finanţată această lucrare extrem de importantă, nu doar

pentru cei care au construit case ci şi pentru cei care
au cumpărat teren în zona
respectivă. Cu această ocazie
va putea fi racordat şi blocul
social la reţeaua de curent şi
de apă.
Finalizarea
Asfaltărilor
Cel târziu în luna august va fi
finalizată lucrarea în derulare
acum în zona Chicago. Atunci
vom putea spune pe bună
dreptate că toată comuna este
asfaltată. Deocamdată, vremea
rece a dus la sistarea lucrărilor
până la primăvară.
Extindere trotuare
“Anul acesta ne-am propus să
extindem reţeaua de trotuare
cu încă 300 de metri, în zona
Chicago. Nu pot promite mai
mult, trebuie să vedem şi ce
fonduri vom avea la dispoziţie.
Dar, cu puţină răbdare,
progresăm şi la acest capitol”,
spune primarul.
(continuare în pag.2-3)

Iată-ne din nou
împreună la
început de an
2011, un an
despre care nu
ştim prea bine ce ne va aduce,
şi care cel mai probabil va fi
marcat de austeritate.
Ca primar, am dificila misiune de a continua programul
de investiţii, fără să am
siguranţa că vom beneficia de
prea multe fonduri, în afara
celor colectate la nivel local.
Din acest motiv, în acest an
am pornit la drum cu o atitudine de maximă prudenţă,
lucru pe care l-aş recomanda
fiecăruia dintre voi.
Este adevărat, pentru anul
2011 există şi semnale pozitive, de optimism, dar eu sunt
convins că numai dacă ne
drămuim bine resursele, ne
gospodărim bine şi colaborăm
pentru un scop comun, putem
avea rezultate durabile, indiferent de greutăţile cu care
ne confruntăm.
Aşadar, îmi doresc ca în acest
an să colaborăm mai strâns
şi să comunicăm mai bine,
pentru ca Şagul să facă paşi
înainte, chiar şi atunci când
vremurile sunt potrivnice.

Venus Oprea, primar
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FINALIZAREA StaţiEI de
tratare a apei
Anul acesta va însemna şi terminarea lucrărilor la staţia de
tratare a apei. În acest moment
aceasta se află la un stadiu de
finalizare de 80%. Odată cu
punerea în funcţiune a staţiei,
calitatea şi presiunea apei în
Şag va creşte în mod simţitor.
Reabilitarea arhivei
primăriei

Numerotarea străzilor
o tradiţie la Şag

imediat unde să găsească respectivul document.

În ce priveşte eficientizarea
activităţii primăriei, un obiectiv pentru acest an este acela
de a reabilita arhiva. Practic, documentele vor fi clasificate, aranjate şi se va realiza o
evidenţă electronică. În acest
moment, căutarea unui document, atunci când cetăţeanul
îl solicită, consumă mult timp
pentru angajaţii primăriei şi
implicit pentru cetăţeni.

Plăcuţe cu
numerotareA stradală
Spre deosebire de multe alte
comune, ale căror străzi nu
au nici un nume, la Şag numerotarea străzilor are deja
o tradiţie bine întemeiată.
Primăria şi-a propus ca în
acest an să monteze plăcuţe
cu numele străzilor în toată
comuna, întrucât acestea mai
sunt prezente în foarte puţine
locuri şi între timp au apărut
străzi noi. În acest sens, în
planul de achiziţii pentru anul
2011, aprobat de Consiliul Local, se află şi achiziţionarea
de plăcuţe cu numerotarea
stradală.

După ce va fi reabilitată, arhiva va putea fi accesată cu un
simplu clic, iar angajaţii vor şti

MODERNIZAREA BAZEI
SPORTIVE
Tot în cadrul celor mai mari

investiţii prevăzute pentru
anul 2011 este inclusă şi
modernizarea bazei sportive.
Este prevăzută proiectarea
şi execuţia unor vestiare mo
derne şi refacerea tribunei.
Condiţii mai bune
la baza sportivă

Reabilitarea remizei PSI
şi finalizare PUG
Pentru că nu a obţinut fondurile europene necesare, Primăria
va reabilita în acest an remiza
PSI din fonduri proprii. Tot
în 2011 se va finaliza Planul
Urbanistic General (PUG), care
va trasa liniile generale de
dezvoltare a localităţii pentru
următorii 10 ani.

Amenzi mari pentru terenurile nelucrate
Se strânge laţul pentru cei
care nu îşi lucrează pământul!
Ministrul Agriculturii Valeriu
Tabără este tot mai hotărât să
nu mai permită ca terenurile
agricole să rămână nelucrate.
El a pus deja pe masa premierului proiectul de amendare
a proprietarilor care nuşi lucrează pământul, iar o
variantă finală va trece prin
Parlament cel mai târziu în
primăvară. A fost stabilit şi

 uantumul amenzii, care se va
c
ridica la 400 de lei, bani care
vor intra în bugetul local.
Conform
Agenţiei
pentru Plăţi şi Intervenţie în
Agricultură, din totalul de 9,5
milioane de hectare de teren
agricol, 1,5 milioane sunt nelucrate, însă conform datelor
neoficiale, acestea s-ar ridica în
realitate la 2,5 milioane, adică
un sfert din total. Se consideră

pârloagă
orice teren
nelucrat, necultivat, indiferent dacă
pentru acesta proprietarul primeşte
subvenţie
sau nu şi
indiferent de calitatea de
persoană fizică sau juridică a
proprietarului terenului.
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ProiectUL de canalizare
A ŞAGULUI
„La
ultimele
discuţii
cu
administraţia timişoreană am
primit un răspuns negativ în
legătură cu proiectul comun
de extindere a canalizării, care
prevedea conectarea Şagului
la reţeaua municipală. Prin
urmare, trebuie să înfruntăm
problema în mod direct şi să ne
descurcăm singuri, pe propriile
forţe”, a explicat primarul.
În proiectul comun, Primăria
Timişoara ar fi trebuit să
vină cu canalul colector până
la curbă, iar de restul să se
ocupe Şagul. Avantajul era că
pomparea ar fi fost asigurată
tot de la Timişoara, fiind suficient ca Şagul să construiască
reţeaua de canal, fără să mai
construiască staţia de epurare,
ceea ce implica costuri mult
mai mici. Speranţe spulberate, pentru că a devenit clar că
şansele de materializare a acelui proiect comun cu Timişoara
sunt 0.

Canalizarea

ultima frontieră în
modernizarea infrastructurii Şagului
„Împreună cu Consiliul Local am decis reactualizarea
proiectului de canalizare. O
parte din vechiul proiect poate
fi folosită şi trebuie doar adusă
la zi. Ce trebuie să facem acum
în plus este să proiectăm staţia
de epurare şi să asigurăm integritatea reţelei. Anul acesta
lucrăm la proiect, iar anul viitor atacăm lucrarea propriuzisă”, explică primarul Venus
Oprea.
Întrebat dacă vor fi suficienţi
bani pentru o lucrare atât de
costisitoare, domnul primar a

replicat că „nu mai avem alte
opţiuni pe termen scut şi trebuie să ne folosim de resursele pe care le avem, dar şi să
căutăm alte surse” şi că „dacă
voi vedea făcută canalizarea
în acest mandat, atunci pot
spune că sunt mulţumit de ce
am făcut pentru Şag”.
În încheierea acestei prezentări,
solicităm cetăţenilor să vină
cu propuneri şi sugestii către
Consiliul Local, cu ceea ce ar
dori să mai fie făcut în comună,
pentru a putea fi introduse în
lista de investiţii.

Program de curăţare a coşurilor
Costul pentru curăţarea
unui coş este de 15 lei. Persoanele interesate să încheie
un contract cu ADP se vor
putea prezenta la Primăria Şag
începând cu data de 1 februarie 2011, pentru a fi înscrişi pe
listele de solicitare.

Curăţarea coşurilor nu va
mai fi o povară! În data de
12 ianuarie 2011, primăria
Şag a încheiat un protocol
cu SC. Administrarea Domeniului Public S.A. (ADP) din
Timişoara, pentru prestarea de
servicii de coşerit pe raza comunei Şag.

Conform acestui protocol,
vor fi executate două operaţiuni
pe an, ceea ce va înlesni semnificativ accesul cetăţenilor la
acest tip de serviciu.
PREŢ SERVICIU
COŞERIT ADP
• 15 lei/coş/operaţiune
• 30 lei/coş/an

Primăria
reaminteşte
cetăţenilor că obligativitatea
curăţării coşului de fum este
reglementată prin lege (HG nr.
537/2007 din 06/06/2007)
tocmai pentru că această activitate este foarte importantă
pentru buna funcţionare a
instalaţiilor de încălzire şi
pentru evitarea accidentelor
foarte grave datorate înfundării
coşului
sau
funcţionarea
necorespunzătoare a acestuia.

Jurnalul de Sag
,
DECESE

(decembrie)
Pall Elena
Nesin Stefan
Veiszenbacher Stefan
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Terenul de sport, vandalizat

Dumnezeu să-i ierte!

Pregătiri pentru
clasa I
Părinţii care au copii care
urmează să meargă în toamnă
în clasa I, trebuie să se
pregătească de acest pas încă
din primăvară. Înscrierile la
şcoală încep în 3 martie şi se
vor încheia în 5 mai. Părinţii
sunt rugaţi să se prezinte la
şcoala din Şag pentru a afla
mai multe detalii despre do
cumentele pe care trebuie
să le pregătească în vederea
înscrierii. Menţionăm că Inspectoratul şcolar a anunţat
că nu se vor face înscrieri în
afara acestei perioade.
RECENSĂMÂNTUL
AGRICOL, lA FINAL
Recenzorii
colectează
şi
verifică ultimele date înainte
de finalul campaniei, la 31
ianuarie. În numărul viitor
vă vom prezenta cele mai importante date privitoare la
situaţia din comuna Şag.

Un fapt lipsit de sens şi de
orice simţ civic s-a întâmplat luna trecută la terenul
de sport. Sub pretextul că s-a
luat curentul în timpul unei
partide de fotbal, câţiva tineri,
încă neidentificaţi, au trecut la
acte de vandalism, distrugând
tabloul de curent, rupând
băncile şi distrugând gardurile.
Realizat cu banii cetăţenilor
din Şag, tocmai pentru a creşte
nivelul de trai în comună, pentru a asigura tinerilor şi iubitorilor de sport un loc modern de
relaxare, terenul a fost inaugurat în 2009 şi se ridica la cele
mai înalte standarde pentru o
investiţie de acest gen.
„Facem un apel la cei care îi cunosc pe făptaşi să ne dezvăluie
numele lor, pentru a proceda

la recuperarea pagubelor. Ştim
că se apără unii pe alţii şi nu
vor să ne spună cine este responsabil, iar asta este cu atât
mai îngrijorător, pentru că ceea
ce au făcut este în total dispreţ
faţă de comunitate. Dar noi
nu vom tolera sub nicio formă
aceste manifestări de huliga
nism. În acest fel suntem
nevoiţi să închidem această
bază sportivă şi să nu mai permitem accesul decât cu plată”,
a avertizat domnul primar.

Noua Lege a Camerelor Agricole
A intrat în vigoare, la 7 ianuarie, Legea Camerelor Agricole. Actul normativ, prevede
înfiinţarea de structuri asociative şi reprezentative ale fermierilor în toate comunele, la
nivel judeţean, la nivel regio
nal şi la nivel naţional. Aceste
camere agricole vor avea rolul
de a reprezenta fermierii în
raport cu instituţiile statului
şi vor putea influenţa politica
agricolă.

ate în scopul de a reprezenta
şi promova interesele socioeconomice ale populaţiei care
derulează activităţi în domeniile: agricultură şi producţie

Conform textului de lege,
“Camerele
Agricole
sunt
organizaţii neguvernamentale,
de utilitate publică, non profit,
cu personalitate juridică, cre-

alimentară, dezvoltare rurală,
pescuit
şi
acvacultură,
silvicultură, îmbunătăţiri funciare, cercetare ştiinţifică de
specialitate, fitosanitar, opti-

mizarea exploataţiilor şi conservarea solurilor”.
La nivelul fiecărei comune vor
fi organizate secţii de votare,
la care vor fi arondaţi minimum 243 de electori (fermieri);
electorii îi vor desemna pe cei
nouă membri ai colegiilor comunale ale camerelor agricole,
plus cinci membri supleanţi.
Preşedinţii acestor colegii vor
alcătui colegiul judeţean al
Camerei Agricole. Colegiul
judeţean va fi coordonat de
un birou permanent, alcătuit
dintr-un preşedinte, patru
vicepreşedinţi, un secretar şi
trei membri.

