A FOST SFINŢITĂ BISERICA NOUĂ DE LA MĂNĂSTIRE
Lăcaşul a fost sfinţit cu ocazia sărbătoririi Hramului Mănăstirii Timişeni.
(detalii în pag. 4).
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Cartierul PUZ Vest are curent electric!

DUPĂ lupte seculare, cartierul
PUZ Vest este în sfârşit racordat la reţeaua de curent
electric, executantul lucrării
începând demersurile către
Primărie pentru predarearecepţia instalaţiilor de curent.
Pentru proprietarii de case,
a mai rămas de făcut ultimul
pas: racordarea individuală la
reţea, ceea ce pentru câteva

gospodării a devenit deja realitate. În plus, iluminatul public
va aduce un plus de siguranţă
şi confort în zonă.

reţeaua electrică. „Procedurile
sunt foarte greoaie şi costisitoare. Acum suntem strânşi cu
uşa de ENEL, pentru că iniţial
am avut o estimare de preţ, iar
acum ne-au spus că va costa
mult mai mult. Legea le dă
dreptul să impună ce condiţii
vor. Mai mult, toate lucrările se
fac cu banii daţi înainte, ceea
ce iarăşi nu e normal”, a explicat consilierul primarului,
Doru Ciogescu. „Am prevăzut
în buget toate sumele necesare
şi facem demersurile pentru a
accelera racordarea blocului la
reţea”, a mai spus acesta.

RACORDAREA
BLOCULUI
SOCIAL
În ceea ce priveşte obligaţiile
primăriei, a mai rămas o
problemă acută şi anume racordarea blocului social la

Ruga Şagului, mândră ca de obicei
LUME bună, lume multă la
ediţia din acest an a Rugii
de la Şag! Atât şăgenii, cât
şi invitaţii lor, dar chiar şi
vizitatori din alte localităţi,
au umplut centrul comunei.
„Ţin să le mulţumesc oamenilor pentru participarea în
număr mare la sărbătoarea
comunei. De asemenea,
apreciez faptul că nu
au avut loc evenimente

neplăcute care să tulbure
buna desfăşurare a Zilelor
Comunei şi a Rugii”, a spus
primarul. Activităţile s-au

desfăşurat conform calendarului şi la ele au participat în număr mare locuitorii
comunei.
„Pentru că vrem ca ediţia
viitoare să aducă noutăţi
şi să fie cât mai mult pe
placul cetăţenilor, stăm la
dispoziţia celor care au propuneri de activităţi, pentru
a avea un program diversificat”, a mai spus primarul.
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Reparaţii la strada a II-a

STRADA a II-a a avut parte de
o reabilitare care să-i permită
intrarea în sezonul rece în
condiţii bune pentru şoferi.
Drumul a fost asfaltat în urmă
cu mai mulţi ani şi avea nevoie
de refacerea covorului asfaltic.
Tratamentul s-a făcut pe
porţiunea de stradă de la secţia
mecanică până la drumul
judeţean DJ523. Plombarea
era necesară deoarece traficul
greu, în special al utilajelor agricole, a afectat serios calitatea
asfaltului.
Firma la care a apelat primăria
a executat rapid lucrarea, cu

utilaje de ultimă generaţie, astfel că deranjul nu a fost prea
mare.

„La capitolul asfalt stăm foarte
bine şi mai trebuie să acţionăm
pe alocuri pentru întreţinerea
lui”, a spus primarul.

Vânzarea terenurilor din PUZ Vest

DACĂ vă aflaţi printre cetăţenii
care au obţinut de la Primărie
terenuri în concesiune în zona
PUZ Vest, aveţi acum posibilitatea să le cumpăraţi.
Pentru a face acest lucru trebuie să vă adresaţi primăriei
şi să formulaţi o cerere către
Consiliul Local. Acesta va decide evaluarea terenului şi modalitatea de plată.

AU MAI RĂMAS TERENURI
DE VÂNZARE

care şi-au construit casa.
Mai mult, există posibilitatea

„Venim în sprijinul celor care
vor să cumpere terenurile pe

achiziţionării

ÎNCEPUT DE AN ŞCOLAR
NOUL an şcolar debutează în
data de 10 septembrie. Şcoala
Şag este pregătită să primească
elevii în cele mai bune condiţii.
Primăria a efectuat lucrările
obişnuite de curăţenie, igienizare
şi deratizare.

finalul lunii august, a sosit şi
mobilierul aferent astfel încât
micuţii să se bucure din plin, din
prima zi.

Noutatea anului şcolar o constituie şcoala pregătitoare, pentru copiii aflaţi între vârsta de
grădiniţă şi cea de şcoală. Şi din
acest punct de vedere, au fost
făcute toate demersurile pentru ca noua clasă să funcţioneze
normal, în condiţii bune. A fost
amenajată o sală specială şi, la

eşalonat,

în

rate”, a explicat primarul.

LICITAŢIE PENTRU
TRIBUNĂ
La sfârşitul lunii august, pro
iectul de realizare a unei tribune la baza sportivă a trecut
prin faza verificărilor efectuate
de autoritatea competentă şi
urmează să intre în Sistemul
Electronic de Achiziţii Publice.
“Aşteptăm să se termine aceste
proceduri şi să vedem cine va
câştiga licitaţia. În toamnă ar
trebui să înceapă lucrările”, a

Primarul ne-a mai informat că
în zona PUZ Vest au mai rămas
4 terenuri disponibile, pe care
primăria le scoate la vânzare la
licitaţie preţul de 14,95 euro/
mp + TVA (circa 18 euro). Cei
interesaţi sunt aşteptaţi la
primărie pentru întocmirea dosarelor de licitaţie.
declarat consilierul Doru Ciogescu. După finalizarea tribunei, baza sportivă va fi una
dintre cele mai moderne din
mediul rural bănăţean.
TAXE ŞI IMPOZIE
Primăria reaminteşte contribuabililor că termenul limită
până la care se pot plăti ta
xele şi impozitele locale fără
penalităţi este data de 30 septembrie 2012. După această
zi, se aplică majorări de 2% pe
lună. De asemenea, cei care
achită integral taxele aferente
următorului an, beneficiază de
o reducere de 10%.
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Mai multă disciplină în construcţii

ÎN URMA unor reclamaţii din
partea unor cetăţeni, primarul
împreună cu inspectorii din
primărie au constatat existenţa
unor şantiere fără autorizaţii
de construcţie. Astfel, cetăţenii
construiau diferite anexe sau
efectuau demolări fără să fi cerut aprobarea direcţiei de urbanism din Primărie.
De asemenea, au fost întâlnite cazuri în care se lucra
cu autorizaţii de construcţie
expirate, ceea ce atrage de la
sine aplicarea unor amenzi
şi penalităţi. „Când găsim un
caz de acest gen şi atragem
atenţia omului, se supără pe
noi şi crede că avem ceva cu
el, personal. Departe de mine
gândul că vrem să le punem

piedică să construiască sau îi
condiţionăm după bunul nostru plac! Cetăţenii trebuie să
înţeleagă că legislaţia din acest
domeniu este foarte strictă iar
amenzile sunt usturătoare!”, a
spus primarul.

Lucrările
au
cauzat
nemulţumiri mai ales în cazurile în care vecinii au fost
afectaţi, fie de demolări fără
autorizaţie, fie de şantiere care
au cauzat obturarea canalelor
de scurgere a apelor pluviale.

Problema materialelor de construcţii
de pe domeniul public

NUMĂR de număr, Jurna
lul de Şag a publicat apeluri
către cetăţeni să îşi cureţe
spaţiile verzi din faţa casei
şi să nu mai depoziteze materialele de construcţii pe
spaţiul public.
„Acestea pot să fie depuse
pe spaţiul public cât timp
este valabilă autorizaţia de
construcţie, dar după expirarea ei, proprietarul trebuie să elibereze domeniul
public. Mulţi cetăţeni au
grămezi de nisip sau pietriş
care stau acolo de ani de
zile”, spune primarul.
„Ar trebui să amendăm foar
te multă lume. Dacă dăm
amenzi, nu e bine, dacă
nu le dăm, iar nu e bine.
Încercăm cu vorba bună şi
facem apel la bunul simţ”,
mai spune primarul.

O scurtă plimbare pe străzile
comunei dezvăluie amploa
rea cu care această practică
de a folosi spaţiul public
pe post de depozit a devenit o obişnuinţă. Fotografia
alăturată spune mai multe
decât o mie de cuvinte. Un
domn mai în vârstă, care îşi
mătura trotuarul din faţa
casei, ne spune: “Eu sunt
bătrân şi nu mai pot, dar să
ştiţi că pe vremea mea aşa
ceva nu era posibil. Când
ieşeau nemţii la curăţenie,

ieşea toată lumea, că îşi era
ruşine. Era o curăţenie de-ţi
era mai mare dragul. Acum,
nu se mai respectă vecinii
între ei”.
Acum că începe sezonul
ploios,
mormanele
care
tronează
falnic
peste
şanţurile de scurgere vor
crea noi probleme şi noi
motive de ceartă între vecini. Într-un final, varianta
amenzilor usturătoare pare
a fi singura soluţie.
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Hramul Mănăstirii Şag
LA sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Prooroc Ioan
Botezătorul,
foarte
mulţi
credincioşi din întreg Banatul
şi-au îndreptat paşii spre
Mănăstirea Timişeni, pentru a
lua parte la hramul mănăstirii
şi la slujba de sfinţire a noii biserici. Cu această ocazie a fost
sfinţit noul lăcaş ridicat în incinta complexului monahal.
Biserica nou-construită, cu
hramul “Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul”,
a fost târnosită miercuri,
29 august, în prezenţa a
sute de credincioşi, de către
Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop – vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, înconjurat de un sobor ales de preoţi şi
diaconi. Piatra de temelie a noii

biserici a fost pusă la 10 mai
2002. Tot atunci au fost demarate lucrările de construcţie
unui nou corp de clădire cu
destinaţie administrativă, ce
cuprinde chilii, ateliere de
icoane şi croitorie, camere
pentru pelerini, bibliotecă,
bucătărie şi o trapeză cu capacitate de 150 de personae.
Noua biserică, mult mai mare şi
mai încăpătoare este realizată
în stilul bisericilor din Banat,
având formă de navă, cu boltă
în leagăn şi turn pe pronaos.

Let’s Do It Timiş – 29 septembrie
ORGANIZATORII
locali
ai
acţiunii Let’s Do It Romania
au anunţat că în data de 29
septembrie, revine campania
de curăţenie, de data aceasta
doar în judeţul nostru. Motivul este că echipele de voluntari şi primăriile au cerut să se
repete acţiunea şi în toamnă,
atunci când de obicei are loc
curăţenia generală la sate. Comuna noastră este una dintre

cele mai vizate de către voluntari, asta pentru că la noi vin
mulţi orăşeni să-şi petreacă
timpul liber, însă în urma
lor rămân tone de deşeuri.
În
următoarea
perioadă,
acţiunea se va concentra pe
identificarea mormanelor de
gunoi, urmând ca pe 29 septembrie, echipele de voluntari
să acţioneze acolo unde sunt
cele mai mari probleme.

PIZZA PE VATRĂ “LA TIBI”

O nouă pizzerie s-a deschis în Şag, în cartierul nou. La Tibi vă
oferă pizza pe vatră făcută după reţete originale, italieneşti, la
preţuri accesibile. Clienţii pot alege diferite tipuri de pizza, în
funcţie de gusturi şi după buzunarul fiecăruia, preţurile fiind
cuprinse între 11 – 17 lei. În meniu se găseşte o reţetă unică,
numită Pizza Şag, făcută din aluat, pastă de roşii, şuncă,
cârnaţi, ceapă, ardei gras, roşii şi mozzarella. Orarul este de marţi până
duminică, între 12:00 – 15:00
şi 18:22:30, luni - închis.
Pentru mai multe informaţii
sunaţi la tel: 0724.982.622 sau
0743.897.023 sau 395.411.

AJUTOARE PENTRU
FERMIERII AFECTAŢI
DE SECETĂ

Cea mai mare secetă din ultimii 50 de ani a afectat consi
derabil culturile de primăvară
ale agricultorilor. Guvernul
vine în sprijinul acestora cu
un ajutor financiar care se
adresează producătorilor agri
coli, persoane fizice, care se
încadrează în categoria fermelor de semi-subzistenţă şi
subzistenţă.
Proprietarii de terenuri şi culturi agricole de primăvară
afectate de secetă (porumb,
floarea soarelui, soia etc.)
care doresc să obţină ajutorul
acordat de Guvern, trebuie să
transmită la biroul agricol al
primăriei date cu privire la:
cultura şi suprafaţa afectată,
procentul de daune şi dacă
suprafaţa este asigurată sau
nu. Aceste date sunt necesare
pentru luarea în evidenţă şi
ulterior despăgubirea celor
afectaţi. Sprijinul financiar
reprezentând ajutorul de minimis pentru fermierii afectaţi
de secetă va fi de 100 lei pe
hectar şi se va acorda pentru
suprafeţe de maxim 10 ha de
culturi agricole.

CĂSĂTORII

Butnaru Vasile cu
Gheaţău Elena
Cazimir Ion cu
Dan Dana
Veiszenbacher Stefan cu
Ciobra Ioana Loredana
Casă de piatră!

DECESE
Gabor Ioan
Pasol Marcel
Bas Mihai
Dumitraşcu Traian

Dumnezeu să-i odihnească în
pace!

