30 SEPTEMBRIE: TERMEN DE PLATĂ A IMPOZITELOR

BIROUL DE TAXE ȘI IMPOZITE al primăriei informează toți contribuabilii că au termen
până la data de 30 septembrie 2014 să achite a doua tranșă a impozitelor locale.
Începând cu 1 octombrie 2015 se vor aplica majorări de 2% pe lună sau pe fracțiune de lună.
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Editorial

Modernizarea drumurilor din
cartierul PUZ Mănăstire

CU ANI ÎN URMĂ, când în zona Mănăstirii au început să se construiască
primele case, mulți timișoreni au văzut în acest loc o oportunitate excelentă de a se retrage într-un loc liniștit și totodată foarte aproape de oraș.
O oportunitate sesizată și de dezvoltatorii imobiliari care au speculat la
maxim și au făcut bani frumoși din
vânzarea de parcele pentru case.
Potrivit legii, Primăria a întocmit un
Plan Urbanistic al zonei, practic un
nou cartier, ceea ce înseamnă nu
doar case ci și drumuri, spații sociale,
parcuri etc. Numai că, în goana după
profit, nu s-au respectat prevederile
PUZ-ului. Rezultatul? Drumurile nu
au fost măsurate corect, ridicările topografice nu au fost respectate, așa
că drumurile nu au putut fi preluate
legal de comuna Șag. Locuitorii din
PUZ Mănăstire caută acum să în-

drepte erorile făcute și împreună cu
dezvoltatorii să predea drumurile
către Consiliul Local conform cu prevederile din PUZ. Un proces anevoios și de durată, dar care a pornit pe
făgașul cel bun.
În schimb, Primăria și Consiliul Local
au decis să vină în întâmpinarea lor
și să modernizeze acele drumuri care
sunt în domeniul public. Este vorba
despre vechiul drum al Mănăstirii
(foto), fostul drum al viei din capătul
hotarului cu Giroc și încă un drum
paralel cu drumul principal spre
Mănăstire. În acest sens s-a început
intabularea lor pentru a putea fi pietruite. Pe măsură ce alte drumuri
interioare din cartier vor fi predate
către Primărie, ele vor fi modernizate
până când acest cartier va avea o rețea de străzi cel puțin la nivelul celei
din vatra veche sau din PUZ Vest.

De când sunt
primar am asistat
la apariția și dezvoltarea unui nou
cartier de case în
zona Mănăstire.
M-am implicat în reglementarea
lui urbanistică, am discutat cu
dezvoltatorii și cu oamenii care
au venit la primărie să ceară
autorizație de construcție, le-am
explicat că trebuie să fie atenți
la căile de acces, că proprietatea
privată nu înseamnă că se poate
construi orice și oricum, că este
nevoie să lăsăm spațiu și pentru
străzi, parcuri, facilități sociale.
Puțini au ținut cont atunci. Acum
au ajuns să sufere pentru că nu
au drumuri moderne. Am explicat
oamenilor că noi avem tot interesul și bunăvoința să investim în
infrastructură așa cum am făcut
în toată comuna. Însă trebuie și ei
să se lupte pentru rezolvarea problemei, pentru că așa cum stau
lucrurile acum, primăria nu poate
interveni, fiind vorba despre
proprietăți private cu căi de acces
tot private, fără statut de drumuri
publice. Pentru a fi preluate de comuna Șag ele trebuie să respecte
prevederile Planului Urbanistic
Zonal și legislația în domeniul
urbanismului, lucru care nu se
întâmplă în acest moment..
Venus Oprea, primar
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LOCURI DE MUNCĂ

SOCIETATE comercială angajează
electricieni pentru instalații în
construcții. Cerințe: studii liceale
încheiate, experiență min. 3ani,
deținerea unei legitimații ANRE
constituie avantaj. CV-urile se vor
trimite la adresa de email office@
intelligentbuildings.ro. Informații:
0722624165.

CUANTUMUL SUBVENȚIEI LA MOTORINĂ

ÎN ACEST AN, cuantumul subvenției la motorină a fost stabilit
la 1,797 lei/litru, conform datelor
Agenției de Plăți și Intervenție
pentru Agricultura (APIA). În urma
finalizării tuturor verificărilor,
centrele județene vor transmite la

Investiții în reabilitarea
termică a școlii din Șag
LUCRĂRILE de reabilitare a școlii din Șag au demarat în forță și au
continuat într-un ritm foarte bun pe
toată durata lunii august. La finele
lunii, circa 80% din lucrare era fina-

APIA situațiile centralizatoare cu
sumele cuvenite beneficiarilor.
La rândul său APIA Central transmite aceste situații la Ministerul
Agriculturii, care stabilește prin
Ordin al ministrului, cantitățile de
motorină ce beneficiază de ajutor
de stat. APIA a informat recent
că fermierii care trebuie să încaseze ajutorul de stat la motorina
trebuie să-și deschidă noi conturi
la Trezorerie.

lizată. S-a lucrat din plin la schimba-

SERVICII IT

să fie făcute doar finisajele. Mai im-

► Instalare sisteme de operare
► Instalare si configurare diverse
aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

CONSULTANŢĂ IT
► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

rea acoperișului și refacerea capitală
a podului iar pe exterior s-a realizat
o bună parte din izolația termică și

sare, în ciuda faptului că atât Primăria cât și Biserica romano-catolică au
făcut nenumărate demersuri pentru
deblocarea procedurii de restituire.
Chiar și așa, primăria și Consiliul Local au fost prevăzătoare, au alocat
de la bugetul local banii necesari
atât pentru cumpărarea clădirii cât și
pentru renovarea ei în această vară.

noua fațadă.
Chiar dacă lucrările nu vor fi gata
până la începutul anului școlar, ele
nu vor afecta în vreun fel desfășurarea cursurilor, urmând ca în toamnă
portant este că odată cu venirea sezonului rece, în sălile de clasă să se
simtă confortul termic dar și costuri
mult mai reduse cu încălzirea clădirii.
PRELUAREA ȘCOLII VECHI,
BLOCATĂ DE GUVERN
În ceea ce privește vechea școală
catolică, a cărei situație juridică trenează deja de 3 ani, nici până acum
Guvernul nu a eliberat avizele nece-

”Avem banii, am fost pregătiți să o
cumpărăm de la Biserica catolică, ei
au fost deschiși. Aveam în plan să o
refacem exemplar, să o dăm în folosință din toamnă, dar, din păcate, Ministerele nu au mișcat nici un deget,
deși am primit o mulțime de promisiuni. Până nu este clarificată juridic,
Primăria nu are voie să cheltuie nici
un leu acolo”, a explicat primarul.
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BANII DE LA GUVERN
AU VENIT CU O
ÎNTÂRZIERE DE
JUMĂTATE DE AN

Trotuar nou pe strada a IV-a

CETĂȚENII care locuiesc pe strada
a IV-a din Șag au motive de bucurie.
Primăria a finalizat lucrările de modernizare a trotuarelor pe această
stradă, de la un capăt la altul. Până
acum, starea lor era un deplorabilă
și existau unele porțiuni lipsă. Acum
situația este radical diferită, se poate
circula în condiții normale iar lățimea

trotuarului este suficient de mare
pentru a permite o plimbare plăcută.
În ultima ședință, Consiliul Local Șag
a aprobat rectificarea bugetului local și suplimentarea listei de investiții, astfel că lucrările de refacere a
trotuarelor din comună vor continua
până la finele acestui an.

CS Timișul Șag, în dificultate

ECHIPA de fotbal a comunei are
nevoie de susținerea suporterilor
pentru a trece de perioada dificilă
pe care o traversează. Încă din startul campionatului băieții noștri au
avut ghinionul să dea peste o echipă
mult mai experimentată - Ripensia
Timișoara, iar înfrângerea usturătoare le-a tăiat aripile. Au urmat alte trei
înfrângeri cu Mașloc, Ghiroda și Sânnicolau, unde s-a văzut clar moralul
deficitar. Ghinionul s-a spart la ulti-

mul meci, desfășurat acasă în compania Voinței Biled, terminat cu scorul de 1-0. După cinci etape tragem
linie și numărăm doar trei puncte,
astfel că va fi nevoie de multă muncă și determinare pentru a recupera
din handicap până la finele anului.
Acum este momentul dificil în care
suporteri pot să-și arate susținerea.
Mai ales că urmează două probe de
foc în deplasare cu Dudeștii Vechi și
Poli II.

LA ÎNCEPUTUL anului, la nivel național avea loc un mare scandal,
după ce Guvernul a alocat preferențial banii către comunitățile
locale, unele fiind avantajate clar,
altele, cele ”mai bogate”, printre
care și Șagul, primind doar firimituri. Însă primarii acestor localități
nedreptățite, printre care și primarul nostru, s-au coalizat și prin
intermediul Asociației Comunelor
din România au presat Guvernul
să respecte legea finanțelor și să
acorde banii care li se cuvin, proporțional cu contribuția fiecăreia
la bugetul național.Așa se face că
la adunarea Asociației din luna iulie, la care a participat și primarul
Venus Oprea, reprezentanții Guvernului au admis că situația trebuie îndreptată și, la rectificarea
bugetară din luna august, Executivul a acordat comunei Șag banii
care i se cuveneau de la bun început – în total 1.200.000 lei. ”Noi
primarii mai vechi în administrație am discutat cu vicepremierul
Dragnea, i-am spus că aici nu este
vorba de politică, este legea finanțelor care îi obligă să dea cotă parte din contribuții. Comunele mari,
cu putere economică, contribuie
mult la bugetul național, asta nu
înseamnă că Guvernul nu trebuie
să le mai dea nimic și să împartă
banii doar la comunele sărace. Noi
avem mai multe nevoi, populație
mai mare, infrastructură de întreținut etc.”, a povestit primarul.
Consiliul Local a fost convocat
în ședință extraordinară pentru
a aproba rectificarea bugetului
local (pentru a fi adăugată suma
primită de la Guvern) și completarea listei de investiții. ”Banii vor
fi alocați pentru trotuare, asfaltări,
modernizarea parcului din centrul
comunei și pietruirea de drumuri
în PUZ Mănăstire”, a spus primarul.
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Florăria Anais vă oferă o gamă
largă de produse: flori la ghiveci
/plante verzi, ghivece/pământ/
îngrăşământ, flori la fir/buchete flori
şi alte accesorii. Realizăm aranjamente
florale pentru diferite evenimente:
nunţi, botezuri, zile onomastice, diverse
organizări. Vă aşteptăm cu drag la
magazinul nostru de pe strada a XI-a, nr
60 C (strada principală,
lângă terenul de fotbal).
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Cabinetul stomatologic
DR. CHIRILĂ GABRIELA,
str. VIII nr.1 Şag (dispensar medical) efectuează
tratamente stomatologice şi prin Casa de Asigurări de Sănătate în limita unui
plafon disponibil.
Tel: 0722.163945.

Ruga și Zilele comunei Şag

Și anul acesta Ruga a beneficiat de
sprijinul primăriei și Consiliului Local, dar și de sponsorizări private
din partea unor firme sau persoane
fizice. Mulțumim, pe această cale,
contribuțiilor aduse de domnul Stoicovici Boja și de firmele ItalKol,

Greenforest, Radel-Hahn, Plastic
Metro SRL, Lidiastore, Colefarm
Șag, Big-Weld, Rovidan, Mobitrust
și Covinda Trans.
”Țin să le mulțumesc tuturor elevilor
școlari și preșcolari care la deschiderea Rugii ne-au prezentat dansuri
specifice zonei de câmpie a Banatului, atât românești cât și sârbești, ungurești sau germane. Le mulțumesc
instructorilor dar și părinților care au
lăsat copiii la dansuri. Îi mulțumim
părintelui Săvoiu pentru că s-a implicat, ca de fiecare dată în buna organizare a manifestărilor religioase.
De asemenea le mulțumim organelor de poliției și jandarmerie pentru
sprijinul acordat și ne bucurăm că nu
au fost evenimente nedorite”, a precizat primarul Venus Oprea.

publicitate

EDIȚIA din acest an a Zilelor comunei Șag și a Rugii satului a fost una
din cele mai reușite din ultimii ani.
Faptul că Ruga a căzut în zile de sâmbătă și duminică, i-a determinat pe
foarte mulți localnici și vizitatori deopotrivă să participe la manifestările
organizate. Și evenimentele sportive
din cadrul zilelor comunei Șag care
s-au bucurat de succes: concursurile
de șah, caiac-canoe, demonstrațiile
de karate sau meciurile de fotbal au
atras numeroși participanți și spectatori.

CĂSĂTORII
Samoilă Emanuel Cezar cu
Pazman Beatrice
Vieru Marian cu Fischer Bianca Gianina
Heger Cosmin Cristian cu
Neda Andreea Titiana
Kovacs Ladislau cu Kertesz
Mihaela
Stoica Florin Petru cu Săvoiu
Simona Maria
Casă de piatră!

DECESE
Angajează:
MUNCITORI CALIFICAȚI ȘI
NECALIFICAȚI
Persoanele interesate se vor adresa
direct la punctul de lucru
Șag, str.a XI-a, nr. 64

SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

STR. CXl NR.30

Executa la comanda :
- Mobilier din lemn, furnir si Pal Melaminat
- Usi de interior si scări din lemn
- Garduri, pergole, mobilier de gradina
- Diverse lucrări de tamplarie
T E L E F O N : 0725432307

Ciobanu Mihai
Miclău Florica
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

