SUCCESUL FORMAȚIEI DE DANSURI

FELICIĂRI formației de dansuri a comunei noastre care a participat la Zilele comunei Dumbrava, unde a
avut o reprezentație de excepție. Primăria a asigurat transportul cu microbuzul, iar tinerii au asigurat spectacolul, cu un repertoriu bogat de dansuri din zona de câmpie a Banatului, românești, maghiare și sârbești.
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Editorial

Se închide definitiv
groapa de gunoi

SE APROPIE de sfârșit odiseea gropii de gunoi ”de la Parța” (aflată, în
realitate, pe teritoriul Șagului) și care
a împiedicat în ultimii douăzeci de
ani dezvoltarea comunei noastre
spre nord.

Lucrările ample ce s-au desfășurat
aici sunt aproape de finalizare. Termenul final de 1 octombrie a fost
depășit, constructorul cerând o prelungire cu 20 de zile pentru a face
ultimele finisaje. După cum se poate vedea cu ochiul liber, muntele de
gunoi existent a fost complet acoperit cu un strat vegetal și și-a schimbat radical aspectul. Mai mult, a fost
instalat un sistem care va culege și

exploata gazele din interiorul muntelui, ce vor continua să fie emanate
mulți ani de acum înainte.
”Pentru comuna noastră este cea
mai bună veste din ultimii ani. În
primul rând că nu mai vine acel miros insuportabil, nu se mai împrăștie
gunoaie pe toate terenurile agricole
din apropiere și nu vor mai fi infiltrații în pânza freatică. În al doilea rând,
toată zona de nord a Șagului va redeveni atractivă. Sperăm să reușim
să aducem investitori în zona industrială și să vedem un interes crescând pentru dezvoltarea imobiliară”,
ne-a spus primarul Venus Oprea.

Trotuare noi pe str. Gării

PENTRU CĂ s-a bucurat de mult
succes, Primăria a hotărât să continue și în această toamnă programul
de modernizare a trotuarelor, astfel
încât s-a apucat de o nouă etapă. De

această dată sunt vizate strada Gării
și strada I, pentru care s-a făcut mai
întâi o suplimentare de buget, apoi
s-a ținut o licitație pentru adjudecarea lucrărilor.

La început de an
școlar am aflat
că Guvernul a
schimbat din nou
legea și de această dată obligă primăria la plata
abonamentelor de transport
pentru profesorii care fac naveta
de la oraș la sat. În primul rând că
nu este normal să fie puse pe seama noastră cheltuieli ce în mod
normal țin de Ministerul Educației, iar în al doilea rând consider
că este o nouă nedreptate față de
ceilalți angajați din administrație.
Pe lângă cadre didacticele există
și salariați în celelalte instituții
publice care nu beneficiază de
acest drept, deși trebuie să facă și
ei naveta. Nu înțeleg de ce Guvernul nu s-a gândit să le deconteze
și lor cheltuielile, mai ales că funcționarii din primărie au salarii
mai mici decât profesorii. Dacă
la școală, de bine de rău, s-au
mai acordat diferite avantaje,
pentru colegii din primărie nu s-a
dat nimic. Nici nu-i de mirare că
nimeni nu mai vrea să se angajeze în primării, personalul este
insuficient și este foarte greu să
aduci oameni bine pregătiți pe
asemenea salarii.
Venus Oprea, primar
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DISPECERAT PRIVAT
DE INTERVENȚIE
RAPIDĂ LA ȘAG

PERSOANELE din comuna Șag
care sunt interesate de înființarea
unui sistem privat de siguranță
și încheierea unui contract cu o
firmă de profil, sunt rugate să se
adrese, la primărie, consilierului
primarului dl. Dorian Ciogescu.
Mai multe oferte au fost depuse la primărie de către firme de
profil, însă pentru a fi înființat un
dispecerat de intervenție rapidă
la Șag este nevoie de un număr
mai mare de clienți. De asemnea,
prețurile pot fi mai bine negociate
în funcție de numărul celor interesați.

REFACEREA
CIMITIRULUI
ROMANO-CATOLIC

INFORMĂM credincioșii romano-catolici că a fost semnat
contractul pentru împrejmuirea
cu gard a cimitirului romano-catolic din Șag și executarea aleilor
interioare. Lucrările vor începe în
perioada imediat următoare.

PARCUL CENTRAL VA FI
REABILITAT

ÎN ȘEDINȚA din data de 21 septembrie 2015, Consiliul Local Șag
a aprobat caietul de sarcini pentru
reabilitarea parcului central din
localitate.

SERVICII IT
► 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
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Reabilitarea dispensarului
din Șag

ÎN ȘEDINȚA din data de 21 septembrie 2015, Consiliul Local Șag
a aprobat proiectul de reabilitare a
dispensarului din Șag. Clădirea, aflată în proprietatea comunei, urmează
să fie refăcută cu bani de la bugetul
local.

tale, va fi schimbat acoperișul, ușile
etc. Lucrarea a fost scoasă la licitație
și ar putea începe până la finele anului.

Lucrarea va putea fi făcută mai repede decât se estima întrucât Consiliul
Local a alocat sumele necesare din
banii recuperați de Primărie de la
Guvern. Se vor efectua reparații capi-

Extinderea și modernizarea
remizei PSI

REMIZA de pompieri de lângă primărie va intra în curând în șantier,
urmând să fie complet modernizată,
asta după ce Consiliul Local a aprobat proiectul în ședința din 21 septembrie.
Aflată acum în stare avansată de degradare, remiza va fi extinsă, etajată
și dotată, pentru a fi integrată cu actuala clădire a Primăriei. Prin această
investiție se dorește în primul rând
ca serviciul de pompieri voluntari
să beneficieze de condiții mai bune
și dotări suplimentare care să permită o creștere a performanței (spre
exemplu, o foarte necesară instalație

de uscare a furtunurilor). În al doilea
rând, proiectul prevede săli de birouri, garaje pentru mașinile mici, grupuri sanitare, utile pentru primărie.
Spre exemplu, biroul de urbanism,
actualmente foarte înghesuit, se va
muta într-un birou mai spațios din
noul corp de clădire.

S-a deblocat situația
școlii romano-catolice

ÎN NUMĂRUL precedent al Jurnalului de Șag am scris despre problema vechii școli catolice din comună,
aflată într-o situație juridică aproape
imposibilă.

Ca și cum Guvernul ar fi auzit doleanțele noastre, în luna septembrie a
venit decizia de atribuire a școlii catolice către biserica romano-catolică.
Procedural, Consiliul Local a transmis
imediat o adresă prin care arată că
nu va ataca această decizie pentru
ca, în acest fel, să se deschide posibilitatea pentru biserica catolică de
a intabula, în sfârșit, această clădire.

Potrivit înțelegerii cu Primăria Șag,
biserica va vinde clădirea către Consiliul Local, la un preț modic, cu condiția de a fi păstrată destinația clădirii. Astfel, în bugetul de anul viitor
vor fi alocați bani pentru achiziția ei
și reabilitarea în totalitate.
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PERSONAL AUXILIAR
INSUFICIENT LA
GRĂDINIȚA ȘAG

Darius Suiugan,
prestație frumoasă la
Campionatele Europene

HALTEROFILUL Darius Suiugan a
făcut cinste nu doar comunei natale
– Șag – ci și țării noastre. El a participat la Campionatul European de
Haltere Tineret și Juniori ce s-a desfășurat în Lituania, la Klaipedia.
Suiugan, care devenea în 2014, la
numai 20 de ani, campion național
la de seniori la aruncat și campion
pe țară la tineret, s-a pregătit intens
pentru acest concurs în care se în-

tâlnesc cele mai promițătoare nume
din halterele europene.
În ciuda presiunii enorme și a experienței reduse la acest nivel, talentul
și determinarea lui Darius și-au spus
cuvântul. El s-a clasat pe locul 5 la
aruncat, cu 158 de puncte și a fost al
șaselea la smuls, cu 127 de puncte,
obținând un total de 285 de puncte.
Felicitări lui Darius dar și familiei și
prietenilor care l-au susținut!

Cursuri de formare pentru
asistenți maternali

DIRECŢIA Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş va
organiza, în acestă toamnă, un nou
curs de formare a asistenţilor maternali profesionişti.

Persoanele interesate sunt așteptate pentru a depune o cerere de
evaluare la Registratura de la sediul
DGASPC Timiș, str. P-ta Regina Maria,
nr. 3, Timișoara. Cererile pot fi depuse până în data de 16 octombrie
2015. Cererea va cuprinde trebui să
cuprindă și motivația pentru care
doreşte sa devină asistent maternal
profesionist.
La cererea de evaluare vor fi anexate:
a) curriculum vitae al solicitantului
b)copie după actul de identitate.
c)copie după diploma de studii a ultimei școli absolvite.

În urma depunerii cererii, angajatii
din cadrul D.G.A.S.P.C. Timiș vor efectua o evaluare socială a persoanei
solicitante, care constă în vizite la
domiciliul acesteia, discuții cu membrii familiei sale, vecini, prieteni, precum și o evaluare psihologică.
Ulterior evaluării, persoanele acceptate vor urma cursuri de formare profesională în vederea obținerii
atestatului de asistent maternal profesionist, putând fi angajate numai
după obținerea acestui document.
Cursurile de formare profesională
vor fi organizate la sediul DGASPC
Timiș și au o durată de minim 60 de
ore.
Mai multe informaţii pot fi obținute
la nr. tel. 0256-490281, 0256-494030.

PESTE 100 DE COPII frecventează în acest an școlar grădinița din
Șag. Un număr îmbucurător de
mare și totodată problematic din
punct de vedere al resurselor umane puse la dispoziție Grădiniței din
Șag. Dacă posturile de educatori
sunt asigurate prin normă de la
Inspectoratul de Școlar, problema
apare la personalul auxiliar, pentru
care este alocată doar o normă și
jumătate, mult prea puțin pentru
necesitățile unei grădinițe de asemenea dimensiuni și cu atât de
mulți copii. ”Din păcate nu există cadru legal pentru efectuarea
de angajări, mai ales că, de 3 ani,
școala este separată complet de
primărie în ceea ce privește personalul. Căutăm soluții pentru ca cei
mici să nu aibă de suferit în vreun
fel iar condițiile din grădiniță să
se ridice la un standard ridicat”,
a spus primarul Venus Oprea. În
ceea ce privește personalul didactic și auxiliar al Școlii din Șag nu se
înregistrează probleme deosebite.

ACTUALIZAREA
REGISTRULUI AGRICOL

BIROUL AGRICOL din cadrul
Primăriei Șag roagă cetățenii
care nu și-au actualizat datele
din Registrul Agricol să se prezinte la sediul Primăriei pentru a
fi făcute completările necesare.
Cabinetul stomatologic ROXI
DENTA situat în Şag, strada a III-a
nr. 130 vă oferă toată gama de servicii de medicină
dentară. La ROXI
DENTA vă aşteaptă
o echipă tânără şi
dinamică precum şi aparatură de
ultimă generaţie.
Program:
Luni – Joi: 09.00 - 20.00
Vineri 09-14.00
Pentru programări şi urgenţe
sunaţi la tel. 0743.681.467
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SE APROPIE sezonul rece, perioadă în care majoritatea incendiilor
ce se produc la gospodăriile populației sunt cauzate de sistemele de
încălzire exploatate fără respectarea
normelor de prevenire a incendiilor.
Având în vedere că temperaturile
pe timpul nopţii încep să scadă, se
recomandă cetăţenilor care utilizează la încălzirea locuinţelor sobe sau
aparate ori mijloace electrice de încălzire, să ia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de
locuinţe:

-asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacă este cazul, a coşurilor
de fum de către o persoană specializată;
- nu folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată
soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
- nu folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;
- aşezaţi o tăviţă metalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;
- nu aşezaţi în apropierea sobei sau
pe aceasta materiale combustibile;

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

- stingeţi focul din sobă înainte de a
părăsi locuinţa;
- nu adormiţi niciodată cu soba
aprinsă;
- verificaţi integritatea aparatelor şi
mijloacelor de încălzire electrice, iar
în cazul în care acestea sunt defecte,
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist
sau cumpăraţi-vă altele noi;
- nu aşezaţi aparatele de încălzire
electrice în apropierea materialelor
combustibile;
- nu aşezaţi materiale combustibile
pe mijloacele de încălzire electrice;
- decuplaţi aparatele de încălzire
electrice înainte de a părăsi locuinţa
sau de a adormi.
- nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu soba aprinsă ori aparatele de încălzire electrice în funcţiune.
S.C.Keystone Textel SRL
instalează sisteme de alarmă antiefracție, sisteme de supraveghere
TVCI şi alertă în caz de incendiu.
Licență IGP şi IGSU.
Experiență de peste 20 ani.
www.textel.ro / tel : 0256-201316

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.

publicitate

Pompierii de la SVSU Șag
vă recomandă

CĂSĂTORII
Cocian Alexandru cu
Mureșan Carmen Mirela
Epureanu Vasile cu
Drăguț Rodica
Modâlcă Daniel Gheorghiță
cu Mihai Mihaela Voichița
Casă de piatră!

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
ing. geodez Silviu Jebelean
tel. 0723.329.790

DECESE
SC MOBLACOST DESI&N SRL SAG.

Flucsă Maria
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

Dumnezeu să o odihnească
în pace!

