COMBATEREA AMBROZIEI

Având în vedere că această perioadă este foarte propice dezvoltării ambroziei, plantă dăunătoare prezentă
și în comuna noastră, rugăm cetățenii să se implice activ în eradicarea acesteia.
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Ziua Eroilor, comemorată la Șag

ȘI ÎN ACEST AN, conform tradiției,
s-a comemorat la Șag Ziua Eroilor, în
data de 25 mai 2017. Manifestarea
are o semnificație aparte pentru istoria comunei, întrucât nu sunt puțini
cei care, în trecut, au luptat și și-au
dat viața pentru țara noastră, pentru
libertatea și unitatea neamului.

Una dintre
preocupările
constante ale
administrației
locale pe care

Evenimentul a fost comemorat printr-o depunere de coroane la monumentul eroilor „In memoriam” din
Parcul Central. Aici, oficialitățile comunei, primarul, viceprimarul, consilieri locali, reprezentanți ai instituțiilor, au subliniat importanța păstrării
memoriei eroilor pentru generațiile copiii de la școală au susținut un proviitoare.
gram special în cinstea eroilor neamului. După eveniment, Primăria le-a
După depunerea de coroane de flori, oferi acestora înghețată și suc.
preotul Gheorghe Săvoiu, alături de
coriștii bisericii, a ținut o frumoasă Oficialitățile s-au deplasat și la cimislujbă de pomenire. De la ora 11:00, tirul ortodox unde de asemenea au

o conduc este
să asigure condiții bune pentru
practicarea sportului în comună,
în special de către tineri. Susținerea pe care o acordă Primăria și
depus o coroană de flori la monumentul închinat eroilor.

Consiliul Local acestui domeniu

În Primul Război Mondial și-au dat
viața peste 75 de șăgeni iar în cel deal Doilea Război Mondial peste 65.

buna dezvoltare a copiilor dar și

Festivalul „Timișule, pe malul tău”
de la Șag, la prima ediție

ÎN DATA DE 9 IUNIE 2017 va avea
loc Festivalul Zonal de Folclor al elevilor și preșcolarilor intitulat „Timișule, pe malul tău”, ediția I. Evenimentul
este organizat în premieră de Consiliul Local Șag în parteneriat cu Școala
Gimnazială Șag.

șura pe traseul Grădinița cu PP Șag
– Casa Națională „Mihai Viteazu”. Programul artistic se va desfășura la Casa
Națională iar intrarea este gratuită.

Aflat la prima ediție, festivalul va fi un
test organizatoric pentru administrația locală, dar totodată o oportunitaPe lângă Școala Gimnazială și Gră- te de a pune Șagul pe harta culturală
dinița cu Program Prelungit din Șag, a județului.
vor mai participa Școlile Gimnaziale
din Pădureni, Parța, Pișchia, Liebling, „Cu acest festival vrem să intrăm în
Giroc, Eșelnița (jud. Mehedinți), Lice- circuitul evenimentelor culturale de
ul Teoretic „Vlad Țepeș” din Timișoara profil din județul Timiș. Sperăm ca
împreună cu Grădinița cu PP. nr. 28 la viitoarele ediții să aducem tot mai
din Timișoara și Grădinița cu PP. nr. 38 mulți participanți, atât din județ cât
din Timișoara.
și din țară sau străinătate”, a declarat
Daniel Precup, referent cultural la PriParada portului popular se va desfă- măria Șag.

este esențială, credem noi, pentru
pentru o stare de sănătate bună
a populației. Prin programele
organizate, prin evenimentele și
activitățile desfășurate, încercăm
să atragem atenția asupra im-

Programul Festivalului
09:00 – 10:00
Primirea invitaților
10:00 – 10:30
Parada portului popular
10:30 – 12:30
Programul artistic
12:30 – 13:30
Deliberarea juriului;
festivitatea de premiere;
servirea mesei de către copii;

Concursuri sportive de
Ziua Copilului

]N DATA de 31 mai 2017, începând
cu ora 09:00, Școala Gimnazială Șag
organizează Ziua Copilului. Se vor
desfășura concursuri de atletism, biciclete, role, kendama, îndemânare
PSI, trasul frânghiei. Manifestarea va
avea loc în curtea școlii, Parcul Central și curtea Casei Naționale „Mihai
Viteazu” din Șag.

Editorial

ră cu o zi înainte, pe data de 31 mai
Evenimentul este organizat în par- 2017, și nu pe 1 iunie, așa cum era
teneriat cu Primăria comunei Șag și obiceiul.
Serviciul de Voluntariat pentru Situații de Urgență Șag.
Îi invităm pe toți părinții, bunicii și
cei care doresc, să participe la eveniDatorită faptului că ziua de 1 iunie ment!
2017 a fost declarată zi liberă de către Guvern, evenimentul se desfășoaVă așteptăm!

portanței practicării sportului. Ne
adresăm mai ales părinților, cu
rugămintea de a-și îndruma copiii către sport. Îi rog să ducă copiii
la evenimente și chiar să-i înscrie,
pe cât posibil, la club, unde au la
dispoziție o varietate de sporturi
pe care le pot practica. Cât de benefic este pentru dezvoltarea lor
nu mai trebuie să explic eu, este
deja un fapt cunoscut. Din partea
noastră va exista sprijin consistent pentru ca noile generații să
aibă oportunități de practicare a
sportului aici în comună, cu nimic
mai prejos față de cele de la oraș.
Flavius Roșu,
primar
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SCĂLDATUL ÎN RÂUL
TIMIȘ ESTE INTERZIS

AVÂND în vedere controlul și măsurile dispuse de Garda de mediu,
Primăria Comunei Șag informează
cetățenii că sunt interzise îmbăierea, activitățile de picnic și orice
alte activități recreative în zona
Râului Timiș, deoarece aceasta nu
este amenajată și autorizată pentru astfel de activități, fiind pășune
concesionată proprietarilor de animale.

COLECTAREA
SELECTIVĂ

DE
ASEMENEA
informăm
cetățenii că pe viitor deșeurile casnice trebuie colectate diferențiat
în uscate și umede. Deșeurile uscate sunt constituite din hârtie,
metal, sticlă, iar deșeurile umede
sunt constituite din deșeurile vegetale și alimentare (zaț de cafea,
coji de ou și alte resturi alimentare). Precizăm că deșeurile uscate
trebuie colectate selectiv.

MENȚIUNEA I LA
FESTIVALUL „LADA CU
ZESTRE”

DE ASEMENEA informăm Faza
finală a concursului județean „Lada
cu Zestre” s-a desfășurat în data
de 6 mai 2017, la Timișoara, la ea
fiind înscriși mai mulți participanți
din Șag. Competiția strânsă cu alte
localități din Timiș a făcut ca în
acest an numai Ansamblul de dansuri populare „Crinii bănățeni”, coordonat de instructorul Adrian Mali,
să acceadă între primele formații
pe județ, obținând mențiunea I
la categoria de vârstă 8-14 ani. Pe
această cale, Primăria și Consiliul
Local îi felicită pe câștigători și le
mulțumește tuturor celor care au
participat la acest concurs, indiferent dacă au obținut premii sau nu!

PIETRUIRI DE DRUMURI
ÎN ZONA MĂNĂSTIRII

DRUMURILE din Zona Mănăstirii
încep să capete contur. Primăria
desfășoară în această perioadă lucrări de pietruire a drumurilor recent preluate din domeniul privat
în domeniul public. Lucrările se
desfășoară în ritm rapid și se vor
încheia în decursul lunii iunie.

CS Timișul Șag II promovează din
Municipal în Campionatul Județean

MECIUL inaugural al ultimei etape
din sezonul 2016-2017 în Seria I a
Campionatului Municipal Timişoara a
adus și confirmarea câștigării întrecerii de către formația gazdă, titlu adjudecat chiar după primele minute de
joc, abandonat de către vizitatori.

În data de 22 mai 2017, pe arena din
Şag, meciul aspirantei la promovare CS Timișul II cu oaspeții de la AS
Luceafărul Timișoara a durat numai
7 minute, întrucât, chiar dacă s-au
prezentat la teren cu 14 jucători, vizitatorii au putut înfățișa copia actului de identitate în cazul a doar șapte componenți ai efectivului, doar ei
aliniindu-se la debutul întâlnirii. Iar
cum deja în minutul 4 unul dintre ei
a căzut într-un mod stupid, medicul
intrând pentru a-i acorda îngrijiri, iar
sportivul Luceafărului a părăsit gazonul, partida a fost ca și gata…

Trimisul delegat din partea AJF Timiş,
Alexandru Onaca, a înmânat mezinului echipei din Șag, Paul Sintean, în
vârstă de 17 ani, o cupă, o minge şi
o diplomă pentru clasarea Timișului II
pe primul loc în această serie a ”Municipalului”.

ruiană, Paul Sintean, Bogdan Robotă,
Dejan Ianoşev, Ionel Ropotă, Cristian
Rusu, Flavius Roşu, Flavius Mărgineanţu. Antrenor: Dejan Ianoşev. Pe
bancă: Nicolae Buda, Ioan Sârcă, Cristian Szatmari, Florin Luca, Robert Ciuculescu şi Iulian Muntean.

Chiar dacă echipa satelit a divizionarei D Timișul ar fi la egalitate de puncte în fruntea seriei cu ASU Politehnica
II în cazul unei victorii a ”violeților”
joi de la ora 17 la CSŞ Bega, în considerare se iau rezultatele meciurilor
directe dintre primele două clasate,
Gazdele de la CS Timișul II Șag au câș- și anume 2-0 în tur pentru formația
tigat la ”masa verde” cu 3-0 partida secundă a Şagului și 2-1 pentru ”sadin etapa a 14-a și ultima a Seriei I telitul” celor de pe ”Știința” în recenta
în Campionatul Municipal Timișoara, revanșă din retur.
succes echivalent cu parafarea accederii din liga a șasea locală în eșalo- CS Timișul II Şag: Florin Ticală – Laurenţiu Bere, Cătălin Costea, Alin Bunul cinci, județean.

Iată și numele jucătorilor care au fost
înscriși de Luceafărul pe raportul de
arbitraj: Boban Bugarschi – Adrian
Orza, Flavius Marc, Vasile Bereznicu,
Ionuţ Alexa, David Covaciu, Denis
Dorobanţu, Răzvan Neagoe, Cristian
Mitre, Cristian Krncs. Antrenor: Angelo Foale. Rezerve: Peter Toth, Sergiu
Vătămanu, Dragoş Datcu.

Arbitrul Claudiu Gaitin a așteptat trei
minute revenirea pe teren a jucătorului în cauză, căruia medicul i-a confirmat că este apt de joc, dar respectivul
a refuzat să mai continue și astfel s-a
pus prematur capăt meciului.

Arbitri: Claudiu Gaitin – Roxana Malac-Cişmaş şi Gheorghe Hegheduş.
Observator: Alexandru Onac (sursa:
sporttim.ro)

Ședința ordinară a Consiliului Local Șag,
31.05.2017 - Ordinea de zi

1.Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședințele Consiliului Local al Comunei Șag din luna
mai 2017;
2.Hotărâre privind transferul dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 793 m identificat în CF
400145 Șag de pe Imbri Petru; Imbri Elisabeta și Horn Claus – Wili pe numele Horn Iuliana – Daniela;
3. Hotărâre privind transferul dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 447 mp identificat în CF
401057 Șag de pe Marincu Sanda – Minerva și Marincu Borislav pe numele Boboia Maria;
4. Hotărâre privind transferul dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 626 mp identificat în CF
400795 Șag de pe Rus Olimpiu – Gabriel pe Rus Zorica – Laura;
5. Hotărâre privind Completarea HCL Șag nr 44/2016 privind aprobarea principalelor investiții propuse a se realiza la nivelul comunei Șag în anul 2017;
6. Hotărâre privind aprobarea preluării imobilului înscris în CF nr. 405208 Șag situat în comuna Șag „Zona Mănăstire”, având categoria de folosință Cc teren pentru parc, în proprietatea privată a comunei Șag și înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară;
7. Hotărâre privind completarea HCL Șag nr. 18/10.03.2017 privind aprobarea Agendei Cultural-Artistice și Sportive a comunei Șag pe anul 2017:
8. Hotărâre privind aprobarea înscrierii dreptului de proprietate publică al comunei Șag asupra terenului identificat în CF nr. 404499 Șag;
9. Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 371 mp teren aflat în domeniul privat al comunei Șag identificat în CF 404415 Șag cu nr. top 404415;
10. Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 806 mp teren aflat în domeniul privat al comunei Șag identificat în CF 400513 Șag cu nr. top 400513;
11. Hotărâre privind aprobarea vânzării suprafeței de 652 mp teren aflat în domeniul privat al comunei Șag identificat în CF 400530 Șag cu nr. top 400530;
12. Hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții
„Eficientizare sistem de iluminat public și extindere rețea, comuna Șag, proiect și execuție”;
13. Hotărâre privind aprobare Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investiții
„Reparații trotuare în comuna Șag”;
14.
Hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor
investiții aferente acestuia;
15.
Întrebări, interpelări.
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LA ȘAG, fotbalul are o istorie foarte se va menține în partea de sus a cla- Bălănescu; înaintașii Ioan Botoca,
bogată, fiind practicat în mod orga- samentului pe Raion. O perioadă de Mandi Purșaga; antrenor principal
nizat de aproape un secol.
timp echipa s-a numit „Vulturii Șag”.
Ioan Botoca; antrenori secunzi: Ilie
Andrei și Bela Kovacs.
Primul teren dedicat fotbalului, cu Între 1956 – 1960, a fost antrenată
porți, plase și gazon, a fost înființat de Vasile Ignea și Michel Beitz și îi După 1990 echipa de fotbal se
în anul 1924, pe un teren viran între avea ca jucători pe Gheorghe Barna, reorganizează și intră în subordinea
Ulița Morii, calea ferată și Ulița Rându Michel Beitz, Ioan Botoca, Trică Cica, Consiliului Local Șag iar din 2001
ăl Nou. În același an, la data de 31 au- frații Robi și Peti Muler, Dobai Miclău, va purta numele C.S. Timișul Șag. În
gust s-a desfășurat primul mare meci Aurel Sârbovan, Liviu Tască și Ică perioada 1993 – 1994 se construiește
de fotbal între echipa satului și G.Y.I.E. Tereguță.
noul vestiar, în 2005 tribuna cu o caTimișoara, meci câștigat de oaspeți
pacitate de 60 de locuri, iar din 2013
cu scorul de 5-2. În componența După 1960, proiectul legat de extin- terenul devine complex sportiv cu
formației de atunci s-au aflat jucătorii derea comunei și construirea unui tribuna de 240 de scaune și trei loje,
Petru Wagner, Georg Mayer, G. Ro- nou cartier de locuințe în „Cartierul trei vestiare (gazde, oaspeți și arbi-

OBLIGAȚII CARE
REVIN CETĂȚENILOR
COMUNEI
ÎN CONFORMITATE cu O.U.G. nr.
21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, art.10
referitor la obligațiile cetățenilor,
Legea 481/2004 modificată și completată cu Legea 212/2006 privind
protecția civilă, art.20 vă aducem
la cunoștință următoarele:
1. Aveți obligația de a întreține
corespunzător domeniul public
din fața locuinței și este interzisă
depozitarea materialelor de construcții sau alte deșeuri amestecate fără aprobare și fără achitarea
taxelor legale;

Echipa de fotbal în 1930

Echipa de fotbal în 1937

Echipa de fotbal între 1964 - 1970

Echipa de fotbal între 1970 - 1980

Echipa de fotbal între 1970 - 1980

Echipa de fotbal în 1993

man, P. Giurcovitch, Kr. Hofeman, G.
Braeiner, M. Schmidt, J. Lenhardt, A.
Augustin. Era, așadar, un sport practicat și organizat la început de către
șvabii satului, dar cu timpul echipa
avea să devină una mixtă, pe măsură
ce și românii s-au lăsat antrenați în
febra acestui sport.

Gării” va determina mutarea terenului
de sport la șosea, pe actuala locație.
Numai că, aici era un teren mlăștinos
așa că au fost necesare ample lucrări
de asanare și amenajare.

tri), magazie pentru echipamente,
cameră tehnică, birou și sală de fitness.

În 1930, echipa satului capătă
greutate odată cu venirea la cârma ei a antrenorului Niky Hoppenthaler, fotbalist cu experiență
acumulată la echipe timișorene, iar
în perioada 1932 – 1934 formația nu
mai joacă doar ocazional ci are activitate constantă, de veritabil club.
Rezultatele nu întârzie să apară și în
1935 Șagul reușește prima sa victorie
semnificativă în meciul contra Sport
Rapid Timișoara, iar în 1937 intră
pentru prima dată în campionatul
județean. Deși echipa este dominată
de nemți, printre ei se strecoară și
primii jucători români, cum este cazul lui Ioan Savii.
În timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial echipa de fotbal își încetează
activitatea, dar după, începând din
1946, se înființează o nouă echipă
sub bagheta antrenorului Micsel
Beitz și avându-i în componență pe
Vasile Ignea, Ioan Savii, Petru Hoffman, P. Sweid, Valer Păută, Gheorghe
Ștefănescu, Vasile Jivoin, I Krauter, Iohann Breiner și Ică Tereguță. La Campionatul sătesc din 1950, Șagul se va
clasa pe locul III, iar între 1951 – 1956

Se cuvine să încheiem această scurtă
relatare a istoriei fotbalului șăgean cu
În perioada 1964 – 1970, sufletul menționarea a câtorva dintre cei mai
activității echipei de fotbal va fi Ioan buni fotbaliști ai Șagului din toate
Botoca, jucător, antrenor și organiza- timpurile:
tor, iar între 1970 – 1980, antrenorul
Ciobo Kohonitz pune bazele unei • Ioan Stanarek (1940 – 2013) este
echipe de fotbal moderne, cu pro- unul dintre primii jucători șăgeni
gram constant de antrenamente.
care s-au remarcat pe plan fotbalistic. A jucat pe post de centru-înaintaș
În anul 1980 echipa primește nu- și a învățat tainele fotbalului de la
mele „Timișul – Șag”, dar nu se pune bătrânul antrenor Beitz. Era „mascoproblema vreunui ajutor de la stat, ta” echipei „Vulturii Șag”.
susținerea materială va fi făcută de • Ioan Botoca (născut 1942) a jucomunitatea locală, cu contribuții cat ca fundaș și atacant-central la
modeste. Spre exemplu, pen- Elba (1960 – 1962), Corvinul Hunetru meciurile jucate în deplasare, doara (1962 – 1964) și Electromotor
jucătorii erau transportați cu cami- Timișoara (1964 – 1980). Din 1980 a
onul CAP Șag, prin bunăvoința lui revenit în sat și a antrenat echipa, fiVasile Cica. Dar, apar și satisfacțiile, ind o perioadă și jucător.
pe măsură ce echipa obține rezultate • Nelu Bungău (n. 1947 în Pădureni),
frumoase în Campionatul județean „atacantul minune” al fotbalului
(inclusiv locul I) sau în meciuri on- bănățean, a copilărit la Șag și a juorifice, cum este partida din 1988 cat fotbal încă de mic în echipa
contra Voievodina-Novisad, câștigată școlii Șag, fiind unul din cei mai buni
cu scorul de 2-0. Jucătorii de bază marcatori din județ. Talentul, dedidin această perioadă sunt: portarii carea, au atras atenția asupra lui din
Tavi Bogoiu și Nelu Goja; fundașii partea cluburilor mari, fiind coopMihai Munteanu, Mircea Păscuț, Mi- tat de CFR Timișoara, Poli Timișoara,
hai Varga, Jan Zavada, Petru Sfeitzer, Rapid București și Universitatea Cluj.
Ilie Andrei, Mircea Bebe Andrei, Robi La vârsta de 29 de ani a devenit anTaugner, Verner Brainer; mijlocașii trenor de fotbal.
Sanio, Damian Petre, Liviu Dragomir,
Oprea Venus, Ștefan Bădăi, Liviu (Adaptare după Monografia comunei
Dragomir, Petru Kusmodi, Cornel Șag de Mioara Stancu)

2. Curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietății pentru evitarea
unor evenimente nedorite;
3. Respectarea normelor și regulilor de protecție civilă stabilite de
autoritățile publice locale;
4. Îndeplinirea măsurilor de protecție civilă dispuse, în condițiile legii, de personalul investit cu
exercițiul autorității publice din cadrul serviciilor publice de urgență;
5. Este interzisă utilizarea canalelor
pluviale deschise pentru evacuarea sau scurgerea apei menajere
sau cu conținut periculos;
6. Este interzis accesul liber pe domeniul public a păsărilor și animalelor;
7. Este interzisă arderea deșeurilor vegetale, menajere sau de altă
natură fără a fi anunțat pesonalul
investit cu exercițiul autorității publice din cadrul Primăriei Șag;
Nerespectarea acestor obligații
cetățenești atrage după sine sancțiuni contravenționale conform legii.
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Aniversații lunii mai

A

lecu Costel, Alexan Traian-Ciprian,
Altmayer Wilhelm, Ambrus Istvan,
Antal Simona-Elena, Apetroaei MariaClaudia, Axinia George-Bogdan
aran Marcela, Bădăi Lia, Bejenaru
Costel, Bel Raveca, Beltechi Paula-Angelica, Bercea Alexandru-Mădălin, Birou
Elena-Mihaela, Blenche Liliana, Boboia
Maria, Bogdan Ioan, Bojin Emilia, Bold
Mariana, Bolocan Marius, Borha Constantin, Borza Simona-Daciana, Boșca
Marius-Constantin, Brâncoveanu MihaiDaniel, Brie Cristian-Ionuț, Brie Elena,
Brie Florica, Buda Catița, Budacov AdinaSimona, Bugariu Viorica-Mirela, Bulzan
Leea Răduța, But Emanuel
aliu Constantin-Laurențiu, Capeț
Sabina, Caragia laurențiu-Vasile,
Căletean Maria-Magdalena, Călin
Marius-Sorin, Călin Viorica, Cătană
Bogdan-Lucian, Cercel Ovidiu-Constantin, Chindriș Vasile-Florentin, Chiribucă
Cosmin, Chirodea Norica-Elena, Cioabă
Adrian-Cristian, Cioc Maria-Sandra,
Ciocîrlan Dumitru, Ciogescu Nina, Ciorongan Natalia, Ciucia Saveta, Ciucur
Ion-Avram, Ciupei Ioan, Cîtea Ștefan,
Cleanț Ion, Cocean Grigore, Codarcea
Nicolae-Vasile, Constantin Andrei-Nicolae, Corban Constantin-Cristian, Cornea
Ioan, Costea Cătălin, Costea Elena, Covaciu Rusalin-Călin, Crăciunescu Maria,
Crăciunescu Maria, Csiki Iuliana, Csipai
Luminița-Ileana, Cucec Elena
avid Cosmin-Vasile, David Vasile,
Davidovici Giorgiana, Dămian Constantin, Dee Florin, Dima Florica-Roxana,
Doborkazy Ildiko, Dobre AlexandruConstantin, Dragomir Mihai-Laurențiu,
Dragomir Radu, Dudas Hilde, Dumitrascu
Claudia-Camelia, Dvoraczek Susana

B

C

D

E

șanu-Amaziliței Ioan, Farcaș Daniel,
Fărcaș Ioan, Ferchescu Aldona-Alina,
Feti Otilia, Filimon Dora, Firu Georgeana,
Fiț Nicolae, Fotu Gheorghe
abor Etelca, Gavrău Denis-Vasilică,
Gavrilescu Gabriela, Gâlcă Marcela,
George Cristian-Iancu, Gheorghe Diomid, Gherai Camelia, Ghilezan Ramona,
Ghimboașă Nicolae, Ghiorghiu Constantin, Glomnicu Marian-Adrian, Goană
Any-Mihaiela, Goja Antonela-Mihaela,
Goja Ioan, Guruian Tatiana, Heintz Alwin,
Holhoș Corina-Elena
orga Mihaela-Claudia, Horoba Ana,
Hotea Lenuța-Maria, Hreniuc Gheorghe, Huc Talida, Hutopilă Viorica
anoșev Dejan, Ienea Claudia-Carmen,
Ienea Petru-Bogdan, Ioan Piroska, Ion
Marcel, Ișfan Doina, Ivan Andreea-Larisa
ian Arthur, Jichici Andrada-Ioana,
Kanalas Iosif, Kismodi Petru, Kocsis
Gheorghe, Kocso Ștefan-Mihai
angert Nikolaus, Laslău ConstantinClaudiu, Lazici Claudia, Librimir
Ramona-Elena, Luca Andreea-Sanda,
Lupașcu Andrei
ak Gheza, Mali Agota, Manole
Florina, Marcu Mariana, Marghescu
Constantin, Marincu Andrei-Marian,
Mariș Ioan-Alexandru, Markus Raimond,
Mayer Edith-Erika, Mayer NicolaeIoan, Mărgineanțu Ioan, Mihăilă Vasile,
Mironescu Cristina-Veronica, Moga
Costel-Ciprian, Moralciuc Ilie, Moroșanu
Maria, Mureșan Maria-Senia, Mureșan
Valeria
agy Erica-Susana, Nechifor Mihaela,
Novacovici Ecaterina-Rozalia
lariu Alin-Florin, Oltean ConstantinVasile, Olteanu Alexandru, Onofrei
Orlando, Orza Gheorghița, Oțean MărieLivia

G

H
I
J
L

M

N
O

P

alade Aurel-Andrei, Palade Florentina,
Pascu Ana-Simona, Pascu Maria,
Păducel Dumitru, Petran Viorica, Petrașcu
Ioan, Petrișor Elena, Petrița Maria, Picior
Gheorghe, Pitic Gheorghe-Traian, Podină
Mircea, Poiană-Lupu Adrian, Pop Mariana, Popescu Simona-Alina, PorșegaMarincu Domnica, Preda-Curcan Maria,
Preda-Curcan Ștefan, Prisacariu Florica,
Prisacariu Mariana, Prisacariu Marinela,
Pușcaș Ecaterina-Daciana
animir Vlad, Răcăuțanu Gheorghe,
Renghiuc Gelu-Ioan, Roca Mihai,
Rohrich Iosif, Roșu Ionel, Rus DănuțAlexandru, Rus Marian-Nicolae, Rusu
Elena
ala Daniela, Sas Teofil, Sasser Alfred,
Sârzea Cristian, Scheușan RoxanaIoana, Schmidt Vilhelm, Simion Elena,
Simion Tudora, Sîrcă Ioan-Sandu, Sopca
Andrada-Roxana, Soruica Maria, Stanciuc
Elena, Stancu Alexandru-Vlăduț-Florin,
Stănescu Cristian, Stoica Florin, Subțire
Claudia-Liliana, Surdu Valeria, Szabo
Iuliana, Szabonyiri Ștefan, Szatmari
Gheorghe-Tiberiu, Szilvași Romeo-Pavel,
Szollo Sofia, Szollo Sofia, Șandra Maria,
Șuleru Tania-Cătălina
ătar Veronica, Todor Ana, Toma
Mircea-Liviu, Toth Elisabeta, Toth
Maria-Ana-Elisabeta, Turlea Gheorghe,
Țăranu Ildiko
ngureanu George, Ungureanu Petru,
Varga Laura-Gabriela, Velescu Sofia,
Velimirov Tiberius-Alodar, Vesa Adrian,
Vesa Robert, Viașu Dumitru-Daniel, Vieriu
Constantin, Vieriu Elena, Vingyula-Gal
Irina, Virag Zoltan-Ion, Vîrtosu MariaElena, Weber Ecaterina
egrean Domnița, Zlatariu GheorgheAndrei
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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
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
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:
0722.163.945

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

U
Z

LOCURI DE MUNCĂ

FIRMĂ DE CURĂȚENIE
ANGAJEAZA BĂRBAȚI
SALAR DE ÎNCADRARE
2.094 LEI + TICHETE DE MASĂ
+ BONUSURI
TELEFON: 0732 124 686;
0753 184 452

ADINA NICAD CLEAN SRL din Șag, str.
a V-a, nr. 16, execută lucrări de curățenie
generală şi de întreținere la
apartamente, vile şi birouri,
tapițerii auto, la prețuri
avantajoase. Contact:
0742458236, 0725849455

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

Pentru bătrâni și bolnavi,
ne deplasăm și la domiciliu!
Tel: 0768.310.091

CĂSĂTORII
nu au fost

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

TRACTĂRI AUTO
Gigi Zdrafu

Zdrafu Tehnick & Consulting
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
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Șag str. IV nr. 56,
email: suiugan_flavius@yahoo.com
Tel: 0768.502.916 / 0745.913.836
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