APEL LA CURĂȚENIE
În pregătirea Zilelor Comunei și a Rugii Șagului, toți cetățenii sunt rugați să
participe la curățarea spațiilor verzi din fața caselor.
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

La început de mandat: interviu cu
primarul Flavius Roșu

Jurnalul de Șag vă prezintă un interviu cu proaspătul ales primar al Șagului, Flavius Roșu.

Reporter: Sunteți unul din cei mai tineri primari din țară. Ce credeți că i-a
determinat pe șăgeni să vă voteze?
Primar: În primul rând trebuie să le
mulțumesc șăgenilor pentru încrederea acordată. A fost o luptă strânsă,
dar frumoasă, în care cel mai bun trebuia să câștige. Este o mare onoare
pentru mine să-mi reprezint comuna
la acest nivel, dar îmi dau seama că
este și o mare responsabilitate. Cred
că oamenii m-au ales pentru că sunt
o persoană energică, ambițioasă, cu
putere de muncă și foarte responsabilă.
R: Acum că ați preluat oficial mandatul de primar, vă apucați de muncă?
P: Am început munca imediat ce
am fost investit în funcție și deja am
făcut o serie de demersuri pentru
a rezolva problemele cele mai urgente. În primele săptămâni ne-am
confruntat cu ploi masive și unele
inundații și am muncit pe teren ca să
venim în sprijinul celor afectați. Apoi
a fost problema țânțarilor și pregătirea zilelor comunei și a rugii, toate
într-un timp scurt.
R: Ce veți face în privința promisiunilor din campanie?
P: Simplu: le voi îndeplini pe toate,
una câte una. Începând cu problema
transportului public spre Timișoara,
unde am luat deja primele măsuri.
I-am abordat direct pe cei de la firma

de transport și le-am pus în vedere
că prețul este prea mare, așa că fie
găsesc o soluție să îl scadă, fie vom
schimba firma. Am vorbit și cu RATT
și cu Consiliul Județean, m-am interesat și la alte firme de transport. Nu
va mai fi pentru mult tip acest preț
de 7 lei, vă asigur.
R: Dar sunt și alte probleme greu de
rezolvat, cum e canalizarea.
P: Canalizarea va fi cel mai mare
obiectiv pentru acest mandat. Am
purtat deja discuții cu Aquatim și CJT
pentru a vedea care este stadiul documentației, care sunt problemele,
de ce este oprit proiectul și care sunt
soluțiile ca să îl pornim. Am primit
promisiuni că vor începe lucrările
anul viitor, dar eu nu mă mulțumesc
cu promisiuni, așa că nu stau cu mâinile în sân să aștept, îi voi bate la cap
până văd că lucrurile se întâmplă.
R: În campanie s-a discutat mult despre parcuri și spații verzi. Ce veți face
concret?
P: Am promis parcuri și spații verzi
frumoase, curățenie. Eu cred că toată lumea vrea asta, dar trebuie să ne
mobilizăm cu toți. Am vrut să fim
primii care dau exemplu și așa vom
face în continuare. Recent am trimis
tuturor cetățenilor o înștiințare pentru curățenia spațiilor verzi din fața
caselor și refacerea fațadelor. Pentru
parcuri am vorbit cu arhitecți peisagiști și vom face un proiect ca să facem o investiție cu cap. Mi-aș dori ca
primele lucrări să le facem deja anul
acesta.

R: Ce altceva mai faceți în perioada
imediat următoare?
P: Urmăresc, punct cu punct, lista
anuală de investiții, pentru că suntem
la jumătatea anului și din cauza alegerilor suntem în urmă. Ne apucăm
serios de repararea străzilor, unde ne
mai lipsește avizul de la Mediu să ne
apucăm de treabă. Probabil în luna
septembrie vor fi executate reparațiile (n.r: este vorba despre asfaltarea
str. a II-a, de la secția mecanică până
la DJ; secțiuni între str. a II-a și str. a
IV-a, între str. I-a și str. a II-a, precum și
Intrările str. a VI-a, str. a VII-a, a IX-a și
a X-a). Tot până la finele anului vreau
să rezolvăm problema șanțurilor de
scurgere a apelor pluviale, pentru a
evita inundațiile. În fine, vom termina investițiile propuse pentru anul
acesta, iar din 2017 voi veni cu măsuri care să dea comunei o direcție
de dezvoltare mult mai accelerată.
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NOILE COMISII ALE
CONSILIULUI LOCAL
ȘAG
ÎN ȘEDINȚA ordinară din data de
15 iulie 2016, Consiliul Local Șag a
stabilit componența comisiilor de
specialitate care vor activa în mandatul 2016 -2020, astfel:
COMISIA NR.1 – pentru activități
economice, financiare, agricultură, activități social-culturale, culte, sănătate și familie, amenajarea
teritoriului și urbanism, muncă și
protecție socială:
Sârbovan Vlad Călin (președinte),
Huzsti Carmen Sanda (secretar),
Cristescu Loriana, Brânzoi Sorin,
Luca Florin, Ciocârlan Dumitru,
Purcar Sorina (membri).
COMISIA NR. 2 – pentru protecția
mediului, turism, juridic și disciplină:
Hubert Alexandru – Nicolae (președinte), Ivan Valentin (secretar),
Precup Andrei-Daniel, Pântea Petru, Luca Florin, Popescu Marcel,
Leu Darco-Gheorghe (membri).

MAJORĂRI PENTRU
NEPLATA TAXELOR ȘI
IMPOZITELOR LOCALE
LA 30 IUNIE 2016 a expirat termenul de plată pentru prima
tranșă a impozitelor locale, astfel
că, începând cu data e 1 iulie 2016,
se vor aplica majorări de 1% pe
lună, atât la persoanele fizice cât
și la cele juridice care nu au plătit
prima rată.
Totodată, Biroul Taxe și Impozite
din cadrul Primăriei Șag a început
să trimită înștiințări prin poștă
contribuabililor cu restanțe, iar
pentru datoriile mai vechi de un
an, se aplică procedura executării
silite.

Rezultatele alegerilor locale
din 5 și 19 iunie 2016

ALEGERILE din data de 5 iunie 2016
au fost trăite la intensitate maximă în comuna noastră. Competiția
a fost foarte ridicată iar primii doi
candidați la primărie au obținut un
număr egal de voturi, motiv pentru
care s-a ajuns la situația extrem de
rară în care a fost nevoie de un al
doilea tur de scrutin pentru alegerea
primarului.

PRIMUL TUR
La primul tur de scrutin au votat
1.755 de persoane, adică 61,41% din
cetățenii cu drept de vot înscriși pe
listele electorale. Pe listele suplimentare au votat 39 de persoane, iar cu
urna mobilă, 11 alegători.
La votul pentru primar, candidații Roșu Flavius-Alin și Precup Andrei-Daniel au strâns cele mai multe
voturi, câte 387 fiecare, motiv pentru care a fost necesară organizarea
unui al doilea tur de scrutin pentru
departajarea celor doi. La mică distanță a fost candidatul Luca Florin,
cu 381 voturi, urmat de Leu Darco-Gheorghe cu 316 voturi, în timp
ce Dumitru Ciocîrlan a obținut 131
voturi, Alexandru Hubert – 107 voturi și Valentina Stroescu 18 voturi.

REZULTATE CONSILIERI
În ceea ce privește votul exprimat de
șăgeni pentru Consiliul Local, cele 13
mandate s-au împărțit astfel: PSD –
3, ALDE – 3, PNL – 3, M10 – 2, FDRG
– 1, Candidat independent Leu Darco-Gheorghe – 1 mandat.
TURUL AL DOILEA
Al doilea tur de scrutin a fost organizat în data de 19 iunie 2016, prezența la vot fiind de 57,86%. În urma
numărării buletinelor s-a detașat
candidatul Roșu Flavius-Alin cu 871
voturi (53,53%), în timp ce candidatul Precup Andrei-Daniel a obținut
756 voturi (46,46%).
PRELUAREA MANDATELOR
După validarea mandatelor aleșilor,
în data de 22 iunie 2016 a fost convocată ședința de constituire a noului Consiliu Local (vezi mai jos componența acestuia), tot atunci fiind
ales și noul viceprimar al comunei
în persoana domnului Florin Luca.
Pentru că alegerea primarului a fost
făcută în două tururi, abia în data de
15 iulie 2016 a fost convocată o nouă
ședința în care Roșu Flavius-Alin a
depus jurământul și a preluat, oficial,
funcția de primar al comunei Șag.

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL ȘAG
ÎN MANDATUL 2016 - 2020
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nume și prenume
Luca Florin
Brînzoi Sorin
Ciocîrlan Dumitru
Cristescu Loriana
Hubert Alexandru - Nicolae
Huzsti Carmen - Sanda
Ivan Valentin
Leu Darco - Gheorghe
Pântea Petru
Popescu Marcel - Daniel
Precup Andrei - Daniel
Purcar Sorina
Sârbovan Vlad - Călin

Funcția
Viceprimar
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

Afiliere politică
ALDE
PNL
M10
PSD
FDGR
ALDE
M10
Independent
PSD
ALDE
PNL
PNL
PSD
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Stropiri împotriva țânțarilor

PLOILE care s-au abătut asupra zonei noastre în luna iunie au cauzat,
pe lângă inundații, o proliferare peste măsură a țânțarilor și muștelor,
dând mari bătăi de cap localnicilor
din Șag.

Primăria a luat imediat măsuri și a
pornit o campanie de dezinsecție
aeriană împotriva țânțarilor și muștelor. Prima stropire, din avion, a fost
efectuată pe data de 19 iulie 2016,
fiind acoperită întreaga comună,
inclusiv zona Mănăstirii și Malul Ti-

mișului. A doua stropire este programată, în funcție de condițiile meteo,
în data de 1 august 2016, în jurul orelor 19:00. Cetățenii sunt rugați ca în
timpul stropirilor să ia măsuri pentru
protejarea copiilor și alimentelor. Vă
mulțumim pentru înțelegere!

Acțiuni pentru combaterea și
prevenirea inundațiilor

PESTE 100 DE LITRI de precipitații
au căzut asupra comunei noastre în
mai puțin de 48 de ore. Cantitatea
enormă de apă căzută în timp scurt
a creat probleme pe unele străzi din
comuna noastră și chiar inundații de
scurtă durată în cartierul Chicago, pe
străzile XXI-XXII.

A fost nevoie de intervenția rapidă a
pompierilor pentru a limita efectele
inundațiilor și a veni în sprijinul celor care și-au văzut gospodăriile
invadate de ape. Primarul Flavius
Roșu a chemat de urgență o echipă
specializată, cu vidanjă și pompe
și s-a acționat în cel mai scurt timp
posibil. „Există zone joase, expuse la

pericolul de inundații. Până la finalul
anului vrem să săpăm șanțurile de
scurgere a apelor pentru a preveni
astfel de evenimente neplăcute”, a
explicat edilul. El a făcut totodată un
apel către toți cetățeni să nu blocheze cu materiale de construcții sau în
alt fel, scurgerea apelor prin șanțuri
sau pe sub podețe.

Anunț important

ÎN TIMPUL campaniei electorale am întreprins o serie de acțiuni de
igienizare a comunei. O localitate curată a fost unul dintre obiectivele
pe care ni le-am propus, iar acum a venit momentul ca împreună să ne
apucăm de treabă. În anul 2008, Consiliul Local al Comunei Șag a adoptat hotărârea nr. 18/23.07.2008 prin care se stabilesc obligațiile fiecărei
persoane juridice și fizice din comuna noastră. Astfel, în baza hotărâri mai
sus amintite, cu toții avem responsabilitatea de a ne întreține fațadele
imobilelor și spațiile din jurul gospodăriilor. Vin în fața dumneavoastră cu
rugămintea ca până la Ruga care va ava loc în 15 august să ne mobilizăm
pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite de către Consiliul Local al Comunei Șag.
Primar,
Roșu Flavius-Alin
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BIROU UNIC LA CAMERA
DE COMERȚ

UN NUMĂR de 13 reprezentanțe
județene ale unităților administrative deconcentrate vor fi prezente
în fiecare marți, de la ora 9 la 12,
la Centrul Regional de Afaceri din
Timișoara, în cadrul unui Birou
Unic, un loc unde vor oferi lămuriri
oamenilor de afaceri, oferindu-le
toate documentele și avizele necesare activității. Pentru început,
la acest birou vor fi reprezentate: Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură Timiș; Agenţia
pentru Protecţia Mediului Timiş;
Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest Timișoara; Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Vest
Timiș; Direcţia Agricolă Județeană
Timiș; Direcţia Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara; Direcția de Sănătate Publică a
Județului Timiș; Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiș; Inspectoratul de
Poliţie Județean Timiş/Serviciul Investigarea Criminalității Economice; Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Banat” al Județului Timiș;
Inspectoratul Teritorial de Muncă
Timiș; Primăria Municipiului Timișoara / Biroul Autorizare Activități
Comerciale și Gestiune Spații Publicitare.
Informații suplimentare la tel.
0721/262005, e-mail: aciobotea@
cciat.ro, dna Amira Ciobotea.

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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Primăria și Consiliul Local Șag vă invită la

Zilele Comunei ȘAG
PROGRAM

SÂMBĂTĂ, 13 AUGUST 2016

• 09:00 – 09:30 – Turneu de Șah, la Școala cu clasele I-VIII Șag (înscrieri la
tel. 0727.951.405 – Moldovan)
• 11:00 – Fotbal: Liga a IV-a, etapa I, ediția 2016 – 2017, la Arena comunală
Șag
• 16:00 – Turneu de tenis de câmp, Casa Națională „Mihai Viteazu” (Înscrieri până la 12.08 la tel. 0744.585.293 – Ianoșev)

Societatea comericală N&A
Ferma Trans SRL, cu sediul în
Șag, str. IV, nr. 42A, oferă servicii de curățare spații verzi (tuns
iarbă, transport resturi vegetale).
Informații la tel: 0745228525

DUMINICĂ, 14 AUGUST 2016

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

CĂSĂTORII
Primăria și Consiliul Local Șag, în parteneriat cu
Biserica ortodoxă română Șag,
vă invită la

Roman Gavrilă cu
Ilincă Monica

Ruga Bănățeană a Șagului

Cioici Alex cu
Toma Carmen

PROGRAM

Bălasan Bogdan cu
Rîndașu Cristina Gabriela

LUNI, 15 AUGUST 2016

• 17:00 – Parada costumului popular și parada cailor și căruțelor împodobite – plecare din fața primăriei
• 18:00 – Slujbă la biserica ortodoxă din Șag
• 19:00 – Spectacol oferit de ansamblurile și soliștii vocali amatori din
comună
• 19:30 – Hora satului și balul de rugă. Muzica va fi asigurată de Orchestra
General Music condusă de Florin Ionaș – Generalul, împreună cu solistele
Diana Selagea, Claudia Ionaș și Mihaela Ianculovici

MARȚI, 16 AUGUST 2016

• 19:00 – Cântec, joc și voie bună, împreună cu Taraful Vicodorii și soliștii
Claudia Ionaș, Carmen Popovici-Dumbravă, Isabela Halmai, Horoba Adriana și Gigi Cărășanu

Casă de piatră!

DECESE
Nan Dragoș Florin
Mânzat Nicolae
Ciornei Constantin
Altmeyer Martin
Palincaș Iosif
Cocian Grigore
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

publicitate

• 09:00 – Atletism - Concurs de anduranță pe traseul Stadion Șag – Mănăstire și retur (înscrieri până la 12.08 la tel 0744.342.255 – Goia)
• 10:00 – Campionat de fotbal la Arena comunală Șag – sistem desfășurare – jocuri eliminatorii; condiții de înscriere: echipe/loturi de jucători
7+1 cu maxim 15 jucători în lot, doar jucători cu domiciliul în comună.
Înscrieri și informații până la 12.08.2016 la tel 0744.585.293 – Ianoșev)
• 11:00 – Canotaj: Concurs de canoe indian și dragon-boat, cu participarea amatorilor și profesioniștilor (înscrieri până pe 14 august, la ora 10.00
la tel 0742.268.217 – Luca Florin)

