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Cum arată bugetul pentru 2011

nii şi realizăm ce ne-am propus, avem şansa ca la anul să
creştem nivelul bugetului” a
mai spus primarul.

Consilierii locali în şedinţa de buget
În şedinţa din 23 februarie 2011, consilierii locali au
aprobat cu majoritate de voturi bugetul local pentru anul
2011. La şedinţă a participat şi
consilierul judeţean ValentinaEmilia Milutinovici, care la final a făcut şi câteva precizări
despre banii repartizaţi de Consiliul Judeţean Timiş şi a dorit
să exprime mulţumirea pentru
modul în care s-au desfăşurat
lucrările.

tru a evita situaţia dramatică
de anul trecut când bugetul a
fost foarte mult întârziat.

Primăria a făcut eforturi pentru ca bugetul din 2011 să fie
întocmit într-un timp cât mai
scurt, la doar 10 zile de la
aprobarea celui judeţean, pen-

Buget pozitiv
Documentul final arată o
situaţie pozitivă pentru Şag:
„practic, avem acelaşi buget de
anul trecut. Fiind criză, este
totuşi un lucru bun că nu a
scăzut. Mai mult, ne aşteptăm
să fie suplimentat la rectificare
cu bani de la Guvern”, a declarat primarul. În total sunt
preconizate a fi primite circa
700.000 lei conform OG 577
pentru finanţarea lucrărilor la
reţeaua de alimentare cu apă.
„Dacă ne gestionăm bine ba-

Recensământul agricol s-a
încheiat. Datele culese arată
că Şagul devine tot mai
mult o comună periurbană
în care agricultura nu mai
ocupă un rol atât de însemnat. Acest lucru se vede cel
mai bine în cifrele legate

de efectivele de animale.
Recensământul a arată că
la 1 decembrie (înainte de
sărbători) în gospodăriile
din Şag erau crescuţi 534
porci, aproape de două ori
mai puţini decât acum doi
ani. În ce priveşte terenurile

Surse suplimentare
Deocamdată, bugetul, întocmit pe principiul prudenţei,
se bazează doar pe sursele de
venit cele mai importante şi
sigure. Dar pe parcursul anului mai pot apărea şi surse noi.
O astfel de sursă suplimentară
ar putea veni din vânzarea de
terenuri şi din concesiuni. Numai anul acesta, Primăria are
în plan ca să scoată la vânzare
22 de terenuri.
Excedent bugetar în
2010
Un aspect pozitiv este că pe
anul 2010 bugetul local a înregistrat un excedent deloc de
neglijat. Este vorba de 390.370
lei, o parte din ei rămaşi pentru plata unor lucrări în derulare. Aceşti bani vor fi folosiţi
anul acesta exclusiv pentru
investiţii.
(Mai multe detalii în pag.2)

Şagul lasă în urmă agricultura

agricole, din totalul de 2.760
ha, 2.613 sunt utilizate şi
147 (5,3%) sunt pârloagă.
Cele mai multe dintre aceste
parcele se află pe drumul
mănăstirii şi sunt deţinute
de persoane străine, pentru
a fi folosite în imobiliare.
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Cum arată bugetul pentru 2011 (continuare)
Cote CJT
41%

Cote TVA
22%

care face diferenţa
o reprezintă baVenituri din concesiuni
5%
nii obţinuţi din
Alte impozite şi taxe
vânzarea
de
5%
terenuri (7%) şi
Taxă mijl. transport din concesiuni
5%
(5%), la care se
Vânzări terenuri
mai adaugă 5%
7%
din alte impozite
şi taxe.
Impozite teren
Impozite clădiri
8%

VENITURILE
Bugetul arată că anul acesta
sunt preconizaţi a fi încasaţi
4.115.600 lei, din care cea mai
mare parte o reprezintă sumele provenite de la bugetul
judeţean, adică 41% din total.
A doua sursă importantă, în
procent de 22%, vine din cotele
defalcate din TVA care se cuvin
comunei. Împreună, cele două
surse constituie 63% din totalul bugetului. Ele sunt, pentru toate bugetele locale, cele
mai importante componente,
ajungând să atingă aproape
100% în comunele cele mai
sărace.
SURSELE LOCALE: O
COMPONENTĂ VITALĂ LA
ŞAG
Provocarea
pentru
orice
administraţie este de a creşte
cotele provenite din surse locale, iar la acest capitol Şagul
stă foarte bine în raport cu alte
comune. Acest lucru se vede
în următoarele componente
alte veniturilor: impozitele pe
clădiri (8%), pe terenuri (7%) şi
pe mijloace de transport (5%).
Apare evident că o localitate
în care construcţiile sunt numeroase, terenurile au valoare
mare şi populaţia deţine autovehicule, va avea şi bani din
impozitele pentru acestea.
Nu în ultimul rând, pentru
bugetul Şagului, o componentă

7%

CHELTUIELILE
La cheltuieli situaţia este
simplificată.
Partea
bună
este că cel mai mare capitol
îl reprezintă investiţiile (cheltuieli de capital). Pe acest capitol se bazează orice comună în
curs de dezvoltare şi de el depinde viitorul ei. La Şag, nu
mai puţin de 45% din buget
este alocat investiţiilor, iar
dacă luăm în calcul şi banii
rămaşi de anul trecut, putem
spune că jumătate din buget
se duce pe investiţii.

că atunci când o comună are
surse de venit locale, banii de
investiţii de la centru se reduc semnificativ, pentru a fi
direcţionaţi către localităţile
nevoiaşe. „Nouă ne lipseşte o
singură mare investiţie: canalizarea. Recent, la nivelul
CELE MAI IMPORTANTE
LUCRĂRI în 2011
• PUG: 65.000 lei
• PUZ 55.000 lei
• Apă: 100.000 lei
• Drumuri est: 1.000.000 lei
• Trotuare: 61.000 lei
• Extindere iluminat: 600.000
• Loc de joacă: 25.000
• Gard grădiniţă: 35.000
• Reparaţii strat asfaltic strada a II-a :63.000
• Proiect şi avize bază sportivă
• Instalaţii electrice cămin

judeţului Timiş, au fost selectate localităţile care vor
beneficia de investiţii în canalizare din bani europeni, în
„Anul acesta, principiul după următorii ani. Au fost alese
care au fost împărţiţi banii a toate oraşele şi alte două cofost acela de a finanţa cu pri- mune, iar Şagul nu este prinoritate investiţiile deja înce- tre ele. Cel mai probabil noi va
pute, pentru a fi terminate şi trebui să ne descurcăm singuri
abia apoi de a aloca bani pen- şi să o facem cu banii noştri.
Dar costă foarte mult
Investiţii
Asistenţă socială şi ne va fi foarte greu
45%
singuri. Însă timpul
1%
trece şi dacă nu avem
alte soluţii, va treSalarii
bui să o facem şi pe
24%
asta. Atunci va trebui
să punem la bătaie
aproape tot bugetul
de investiţii pe mai mulţi
ani”, a mai spus primarul.
Cheltuieli materiale şi de întreţinere
30%

tru altele noi”, explică domnul
primar.
PĂCATUL COMUNELOR
ÎNSTĂRITE
Reversul medaliei este faptul

În fine, din totalul cheltuielilor,
30% se duc pe achiziţiile de
materiale şi pentru întreţinere,
iar 24% merge la salarii. Doar
1% merge la asistenţa socială,
dar asta pentru că la acest ca
pitol sunt responsabile bugetele naţionale.
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Şcolile împotriva violenţei

Săptămâna antiviolenţă
Între 14-18 februarie a avut
loc
manifestarea
„Zilele
Antiviolenţei în Şcoli”, ocazie cu care în toate şcolile din
judeţul Timiş s-au ţinut o serie de manifestări menite să îi
conştientizeze pe elevi asupra
efectelor pe care le are violenţa,
în toate formele ei, asupra vieţii
lor şi a comunităţii.
La Şcoala Şag a fost întocmită
o cartă a nonviolenţei după
Charta nonviolenţei
la ŞCOALA ŞAG
În această şcoală ne ghidăm
după următoarele principii:
1. Toleranţa este cel mai eficient mod de a comunica.
2.
Umanitatea
înseamnă
nonviolenţă, toleranţă şi comunicare.
3. Echilibrul fiecăruia dintre
noi stă în înţelegerea celuilalt.
4. Ne opunem violenţei pentru
că violenţa înseamnă
dezumanizare.

Grupuri statuare

realizate de elevi împreună cu
“Salvaţi Copiii”
care instituţia se ghidează.
Copiii au învăţat că violenţa
nu este doar fizică, ea poate
fi şi violenţă emoţională, limbaj vulgar, atitudine negativă
însoţită de ostilitate şi lipsă de
respect pentru ceilalţi.
Campania a pus accent pe
prevenţie, pe o mai bună
conştientizare.
Elevii
au
realizat panouri informative cu
mesaje anti-violenţă, pe care
le-au expus în şcoală, şi au
purtat discuţii pe această temă
cu dascălii şi diriginţii.

Furturi la blocurile sociale
Dacă la şcoală copiii învaţă despre cum să combată violenţa,
cu siguranţă nu toţi au avut
parte de acest tip de educaţie.
Un exemplu nefericit s-a
întâmplat recent în comuna
noastră în zona PUZ Vest.
Poliţia se află acum pe urmele
unui grup de hoţi care a produs daune importante la blocurile sociale din zona PUZ
Vest. Hoţii au acţionat foarte
bine organizat, şi în seara de
duminică 6-7 februarie, au
pătruns în clădire, au tăiat
toate ţevile de cupru şi au luat
boilerul. Şi pentru ca prada
să fie mai mare, au pus ochii
şi pe gospodăria unui vecin de
lângă blocuri, căruia i-au sustras din curte o remorcă.

„Facem un apel la cetăţeni să
fie vigilenţi şi dacă văd maşini
sau persoane străine suspecte,
să sesizeze poliţia”, a spus primarul. Pe lângă prejudiciul
substanţial, acum Primăria
va fi nevoită să înlocuiască
ţevile şi boilerul şi să efectueze
reparaţiile din bani proprii.
De aceea îi rugăm pe cei care
au informaţii să ne contacteze
pentru a putea depista infractorii şi recupera paguba.

Colaborare cu Salvaţi
Copiii
Şcoala Şag a desfăşurat, în
parteneriat cu asociaţia „Salvaţi
copiii”, câteva manifestări pe
tema antiviolenţei. Printre altele copii au făcut nişte jocuri
de rol, imitând grupuri statuare - adică au reprodus scene
de agresiune, sub forma unor
statui, în care fiecare a jucat
un rol. Scopul a fost acela de a
identifica tipurile de violenţă şi
de a conştientiza consecinţele
faptelor.
REZULTATE LA OLIMPIADA
DE MATEMATICĂ
Elevii Şagului au obţinut rezultate frumoase la etapa regională
a Olimpiadei Naţionale de
Matematică, desfăşurată la
Peciu Nou. Cu toate că a fost un
concurs foarte dificil, au reuşit
să obţină un loc întâi, două locuri doi şi un loc trei. Ei s-au
calificat mai departe la etapa
judeţeană, care se va desfăşura
în 12 martie.
Locul 1
Ungureanu Mihai (cls. VIII)
Locul 2
Zăbală Ramona (cls. VIII)
Domşa Andreea (cls. VI)
Locul 3
Erdei Andreea (cls. VII)
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Legitimaţii de parcare
pentru persoanele cu
handicap
În urma solicitărilor venite
din partea unor cetăţeni cu
handicap, Consiliul Local Şag
a emis o hotărâre prin care comuna Şag acordă legitimaţii
de parcare pentru persoanele
cu handicap, valabile în toată
Uniunea Europeană. Aceste
legitimaţii permit posesorilor

să parcheze gratuit în locurile
special amenajate şi se acordă
pentru un singur automobil.
Persoanele cu
handicap, care îndeplinesc
condiţiile pentru această facilitate, vor putea depune o cerere la Primărie pentru a putea
obţine legitimaţia de parcare.

TAXE ŞI IMPOZITE
Serviciul de taxe şi impozite al
Primăriei informează cetăţenii
că până la data de 31 martie
au posibilitatea de a obţine o
reducere de 10% la plata impozitului pe terenuri, clădiri şi
mijloace de transport. De la 1
aprilie urmează să fie percepute majorări pentru primul

termen de plată. De asemenea, am fost informaţi că anul
trecut gradul de colectare s-a
ridicat la circa 70%. Dintre
restanţieri se evidenţiază o serie de societăţi comerciale care
au acumulat datorii mari, dar
şi unele persoane care nu pot
sau nu vor să plătească.

MĂSURI ÎMPOTRIVA
CâiniLOR VAGABONZI
Pentru că problema câinilor
vagabonzi este în continuare
acută, primăria a încheiat un
nou contract cu o firmă de ecarisaj. Presa a scris recent că la
Timişoara se estimează că în
ultimii ani numărul câinilor

fără stăpân s-a dublat. Mulţi
dintre aceştia vagabondează
în jurul oraşului şi ajung şi la
noi în comună. „Rugăm iubitorii de câini să îi ţină în curte
pentru a evita ca aceştia să fie
ridicaţi”, a transmis Dorian
Ciogescu, consilierul primarului.

Bani de la CJT
Consiliul
Judeţean
Timiş a alocat comunei
Şag mai multe sume pentru
investiţii, pe criteriul IV. Astfel, au fost alocaţi 300.000
de lei pentru plata lucrărilor
la drumul către mănăstire,
lucrare făcută din fondurile
proprii. Au mai fost alocaţi
100.000 lei pentru extinderea
reţelei de apă şi 22.000 lei
pentru drumurile comunale.

CĂSĂTORII
(ianuarie)

Chira Grigore cu
Covalenco Tabita
Ciupei Adrian-Ciprian cu
Nechita Magda-Alexandra
Casă de piatră!

DECESE

(ianuarie)
Andruseac Silvestru
Groszler Aranca
Drăghici Maria
Pitic Aurica
Dumnezeu să-i ierte!

Campanie GRATUITĂ de testare a noilor aparate
auditive OTICON Danemarca

Mesaj publicitar

Pentru că deficienţele de auz
sunt o problemă de multe ori
subestimată, pe care, prinşi
în grijile de zi cu zi, preferăm
să o amânăm, pentru că am
făcut din protezarea auditiva
si sănătatea dumneavoastră
principalul nostru scop şi ţinta
eforturilor noastre, NicoPromedic invită locuitorii comunei
Şag să îşi testeze gratuit auzul
şi să probeze noile proteze auditive Oticon Danemarca.
În parteneriat cu NicoPromedic
(distribuitor zonal) şi demarat
la iniţiativa RomSound, unic
importator al protezelor auditive OTICON-DANEMARCA
în România, programul oferă

consiliere individuală, protezare auditivă şi suport pentru
obţinerea de proteze auditive
compensate până la 100% prin
CAS.
Conform comunicatului NicoPromedic, proiectul se va derula zilnic (Luni
- Vineri)
08.00-17.00 la centrul din Calea Bogdăneştilor nr. 4 (sediul
C.A.R.P) din Timişoara.
Având de partea noastră
cei 104 ani de experienţă şi
tradiţie în protezare auditivă a
colaboratorilor noştri, precum
şi dedicaţia unui colectiv profesionist, NicoPromedic vine în
sprijinul atât vârstnicilor, cât
şi tinerilor sau copiilor care se

confruntă cu deficienţe de auz.
Persoanele interesate sunt rugate să se programeze zilnic
la tel: 0256-489.353, 0356464.243, 0742-214204.
Vă aşteptăm şi să ne auzim
sănătoşi!

