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Interviu cu primarul Venus Oprea

ÎNTR-UN INTERVIU acordat presei din Timişoara, primarul comunei
Şag a dezvăluit că vrea să se retragă
din fruntea administraţiei după ce îşi
termină mandatul. În continuare vă
prezentăm, pe scurt, o sinteză a interviului.

Sunteţi unul dintre cei mai longevivi primari de comună din
judeţ. Care este secretul?
Lucrez în administraţie din 1996,
şi din 2000 sunt primar. Eu consider că nu partidul contează cel
mai mult, este omul care dă încredere cetăţenilor. În primul mandat
am reuşit să fac ce mi-am propus
şi aşa am câştigat mai departe. Am
câştigat încrederea oamenilor prin
corectitudine şi prin promisiuni rea
lizate. Secretul a fost că am reali
zat în proporţie de peste 30% prin
diferite programe europene ce erau
cuprinse în strategia de dezvoltare,
dar nu erau promise în campanie.
A fost un atu al meu că am accesat
banii europeni şi am putut să le arăt
cetăţenilor că am făcut mai mult
decât am promis. Lumea din comunele apropiate de Timişoara este
mai bine pregătită politic şi gândeşte
altfel. Aici nu merge cu promisiuni
neonorate, cum face Guvernul. De
asta Guvernele se schimbă de două
ori pe an în schimb primarii parcă
sunt veşnici. Eu mai am puţin şi ies la
pensie luna viitoare. Îmi termin mandatul cu 20 de ani de primărie.
Ziceţi că nu vreţi să mai candidaţi.
Nu, nu mai vreau. Este bine ca primarii să fie aleşi maxim 2-3 mandate,

pentru că te uzezi şi nu mai ai elanul
de la început. Poate aş mai fi candidat dacă exista o stabilitate politică
şi fiscală, pentru că - să vă spun în termeni ţărăneşti - Guvernul schimbă
legile precum schimbă ţiganii caii.
Schimbă codul fiscal, taxele, independent de voinţa primarului, dar
cetăţeanul te întreabă de ce s-a
scumpit curentul, de ce s-a scumpit
gazul, de ce sau crescut impozitele.
Cu toate că în Codul fiscal şi în lege se
spune că primarii dacă nu au datorii
pot să nu crească impozitele, noi din
2013 nu le-am crescut, dar prin Codul
Fiscal Guvernul a avut grijă să oblige
toate primăriile să le scumpească.
Vedeţi câte neconcordanţe sunt între Guvern şi primării. Eu nu vreau să
mint cetăţenii, aşa că mai bine mă retrag…este şi un proverb care spune
să te retragi în victorie, nu când eşti
înfrânt.
Înseamnă că vă retrageţi împăcat
cu ceea ce aţi făcut? Faceţi
un scurt bilanţ al activităţii
dumneavoastră.

În primul rând, când am ajuns la
primărie în 2000, am plecat de la
organizarea instituţiei. Erau insuficiente birouri, nedotate. Prima dată
ca să ai o administraţie modernă
şi eficientă trebuie să-ţi asiguri infrastructura, condiţiile de lucru şi
logistica. După asta am trecut la o
strategie de dezvoltare şi pe vremea
aceea ne-am consultat cu fruntaşii
comunei şi am stabilit nişte priorităţi.
Primul lucru ce trebuia făcut a fost
legat de apă. Am făcut o investiţie
foarte mare, cu sprijinul Guvernului,
în trei etape. În prima etapă am introdus apa în vatra satului, în a doua
etapă în zona Chicago şi în a treia,
am construit staţia de tratare apei.
Acum Şagul are în proporţie de 95%
apă potabilă.
Al doilea lucru important, fiind
aproape de oraş, în anul 2000 am
făcut un proiect pe fonduri Phare
pentru introducerea gazului metan şi
în 2004 terminasem deja de introdus
gazul, asta fără să cerem contribuţia
populaţiei. Reţeaua de gaz are acum
acoperire de 100%, inclusiv în PUZurile noi, iar branşamentele au ajuns
la circa 70%.
Pe urmă am trecut la realizarea
necesară a infrastructurii în şcoli. Mai
întâi prin introducerea utilităţilor,
apoi realizarea unei grădiniţe mo
derne cu program prelungit unde
părintele îşi duce copilul dimineaţa
la ora 7 şi poate să îl ia înapoi seara
la 7. Apoi asfaltarea tuturor străzilor
din comună şi multe altele.
Continuarea în pag. 2
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Ce priorităţi aveţi în următorii doi
ani?
Ca prioritate numărul unu, până să
îmi termin mandatul, am un singur
lucru important pe care l-am promis şi pe care n-am reuşit să-l fac, să
introduc canalizarea. Am avut proiectul pe măsura 322, dar am pierdut
finanţarea independent de voinţa
mea, pentru că primăria Timişoara
ne-a dat avizul că vine cu canalul
colector până la curbă, la groapa de
gunoi, dar apoi nu a mai venit. Acum
avem altă perspectivă pentru că am
intrat în Asociaţia de dezvoltare ApăCanal şi ne-am asociat cu Consiliul
Judeţean Timiş şi cu Aquatim.
Cu ceilalţi bani din buget sunt destule de făcut: extindem trotuarele,
vrem să acoperim terenul de tenis, să
preluăm şcoala de la Biserica Catolică,
să o extindem şi să o modernizăm,
în zona plajei vrem să cumpărăm o

COLECTAREA SELECTIVĂ

Colectarea selectivă întâmpină
mari dificultăți la Șag. Containerele
dedicate plasticului, hărtiei și sticlei,
nu sunt folosite corect de către unii
cetățeni care aruncă în ele deșeuri
menajere, resturi din grădină și chiar moloz de construcții (vezi foto).
Reprezentanții RETIM spun că nu
vor mai ridica aceste containere

dacă nu se respectă destinația lor.
În schimb, primăria trebuie să ia
măsuri pentru creșterea gradului
de colectare a deșeurilor selective,
altfel riscă să fie amendată de către
Garda de Mediu. Pe această cale,

cabană pentru clubul sportiv. Nu am
uitat nici tinerii şi nici sportul, aşa că
avem la nivel de şcoală angajaţi profesori de dansuri, de caiac-canoe, de
şah. Cred că avem cea mai bună bază
sportivă din zona de vest, după Poli.
Valoarea investiţiei a fost de 10 miliarde, cu sală de forţă, sală de mese
pentru sportivi, tribune, iar anul
acestaam cuprins bani să facem şi o
nocturnă.

Sper că până îmi termin mandatul
să facem şi trotuarele din comună şi
să începem canalizarea. Le doresc şi
celorlalţi primari să iasă la o pensie
cum ies eu, să iasă din primărie. Eu
personal sunt mulţumit.
Cum vedeţi comuna peste 10 ani?
Având în vedere că groapa de gunoi
s-a închis şi comunele periurbane
precum Dumbrăviţa şi Girocul sunt
foarte aglomerate şi populate, Şagul
este o comună care se va dezvolta.
Odată cu închiderea gropii de gunoi

Pe scurt

reînnoim apelul către cetățeni să
respecte destinația containerelor
pentru materiale reciclabile, în caz
contrar vor fi amendați.

PĂSĂRI DE CURTE PE
DOMENIUL PUBLIC

O altă problemă care nu-și
găsește rezolvare fără niște amenzi
usturătoare este cea a animalelor de
curte lăsate libere pe domeniul public. Dacă în zona centrală oamenii au
înțeles să renunțe la acest obicei, în
zonele mărginașe unii cetățeni dau
drumul gâștelor, găinilor sau rațelor
să zburde libere pe domeniul pu
blic, spre nemulțumirea vecinilor
care își văd distrus spațiul verde din
fața casei. Și în acest caz, inspectorii primăriei care merg pe teren vor
proceda la aplicarea de amenzi.

REGISTRUL ZILIERILOR

Începând cu data de 17 iunie 2014,
proprietarii de ferme trebuie să

şi cu centura de vest pe care o tot
promite Guvernul, poate mai trec 2
ani, dar tot se va face, iar zona dinspre oraş se va dezvoltate. Sunt foarte multe proiecte, foarte mulţi investitori care vor să vină aici.
Vreau să mai menţionez că am dezvoltat comuna în aşa fel încât să
diferenţiem zona industrială de
rezidenţială. Nu am acceptat ca acolo unde sunt PUZ-urile să fie altceva
decât rezidenţial. Faptul că acum
în zona Mănăstirii se construieşte
foarte mult şi avem un PUZ de
270 de hectare, este numai zonă
rezidenţială. Oamenii vor să vină la
ţară să fie liniştiţi, nu toată ziua să
audă maşinile sau întreprinderile
care îşi descarcă materialele. Cred că
în următorii 10 ani comuna Şag va fi
cea mai atractivă, având în vedere şi
aşezarea geografică, şi plaja, Timişul,
ieşirea din Timişoara pe 4 benzi, aşa
că din centru până în Şag faci doar
15 minute.

transmită, lunar, Inspectoratelor de
Muncă (ITM) și Fiscului datele înscrise în noile registre de evidență
a zilierilor. Folosirea acestor registre
a devenit obligatorie începând cu
intrarea în vigoare a Legii 18/2014
privind modificarea Legii 52/2011
(zilieri) şi a Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat. Potrivit
noilor prevederi, fiecare angajator
va înscrie în registru cât a lucrat și
cu cât a fost plătit un zilier. Toate
aceste informații vor fi transmise
ITM-urilor și administrațiilor fiscale,
astfel încât nici zilierii, nici patronii
nu se vor mai putea eschiva de la
plata impozitelor.
Patronii care vor încerca să eludeze
legea riscă o amendă de până la
20.000 de lei pentru fiecare zilier
prins că lucrează la negru. Totodată,
vor fi drastic sancționate și persoanele fizice care iau oameni cu
ziua.
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Final de an şcolar cu
rezultate frumoase

VACANȚA DE VARĂ și-a intrat în
plin, în drepturi! Însă, primul pas a
fost chiar o serbare în cadrul căreia
au fost premiați cei mai buni elevi
ai școlii. Copiii au vrut să le demonstreze părinților și dascălilor că sunt
interesați și de muzică și de dans,
iar spectacolul oferit a fost unul
extraordinar, publicul aplaudând
deoportivă atât reprezentațiile celor
care au cântat muzică populară, cât
și a celor care au ales muzica ușoară.
Anul școlar care tocmai s-a încheiat a
fost unul foarte bun, cu note mari și
elevi silitori. Vă prezentăm și noi lista
cu cei mai buni elevi, care fac mândrie școlii din Șag și comunei noastre!

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CLASA I-A
Rezultate FOARTE BUNE
BÂRLEANU BOGDAN
CHIRICI ARIANA
KANALAS MARIA
MARITESCU MARIA
MRACICI MILORAD
RAICU FLORENTINA
UDREA MARIUS
VARGA DENISA
VIRAG ANDREI
CLASA A II-A
BĂDESCU FELICIA
BLIDAR MARIA
CHIRILA ANDRA
CRĂCIUN KARINA
HODINESCU RĂZVAN
INDRICĂU BIANCA
INDRICĂU MARIO
IONESCU BOGDAN
LAKATOŞ OVIDIU
LAZICI ROBERT
ROHANKA ANDRA
SUIUGAN CECILIA
VÎRF ANDREEA
VODA IOANA

CLASA A V-A
Premiu
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune I
Menţiune II
Menţiune III
Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune I
Menţiune II
Menţiune III

Nume şi prenume
VIERIU MIHAELA
KOCSIS CLAUDIU
PUIU ANDRADA
TIŢA DARIUS
PĂPĂDUŢĂ RĂZVAN
CIOBANU MARIO
CLASA a VI-a
ZEGREAN FLORINA
FOLTRAUER MIHAELA
ŞPAN LARISA
PĂRU ANDREEA
SZENTEŞI IASMINA
ZEGREAN ANA-MARIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4

CLASA A III-A
Rezultate FOARTE BUNE
CHIFAN DENIS
DRAGOMIR IULIAN
GHERMAN REBECA
HOPITEIA FABIAN
IFTIME MONICA
IVU ELISA
IVU SARA
PITIC RAUL
PRODAN RAHELA
SZATMARI ALEXANDRU
VIERIU ANAMARIA
VIRAG MONICA
CLASA A IV-A
ANTAL ANDREI
DOBRIDOREANU DANIEL
MĂTASEL PATRICIA
PURŞAGA MANUELA

CLASA A VII-A
Media
generală
9.71
9.70
9.67
9.35
9.32
9.10

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune I
Menţiune II
Menţiune III

9.90
9.87
9.75
9.70
9.59
9.50

Premiul I
Premiul II
Premiul III
Menţiune I
Menţiune II
Menţiune III

Premiu

Nume şi prenume
LAUROVICI MIHAELA
LAKATOŞ IONELA
FAUL ROMINA
HOTEA ESTERA
CIOCAN ALEXANDRU
ERDEI CLAUDIU
CLASA A VIII-A
GHERMAN TABITA
PASCU BIANCA
KOCSIS IZABELA
NEAMŢ VLĂDUŢ
STANAREŢ IULIANA
LÖB CHRIS

Media
generală
9.97
9.61
9.50
8.73
8.67
8.58
9.77
9.66
9.41
9.38
9.25
9.08
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Pentru a putea vinde, un proprie
tar trebuie să înregistreze - la
primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află respectivul teren - o cerere prin care
solicită afișarea ofertei de vânzare
a suprafeței agricole. Cererea este
însoțită de oferta de vânzare a
terenului agricol și de documentele doveditoare prevăzute de
normele de aplicare.

manifestă intenția de a cumpăra
terenul, vânzarea terenului este
liberă.

Vânzarea liberă a terenului la un
preț mai mic decât cel cerut în
oferta de vânzare, ori în condiții
Primăria afișează, până a două mai avantajoase decât cele
zi, oferta la sediu și, după caz, arătate în aceasta atrage nulitatea
pe site-ul său oficial. La rândul absolută.
lor, preemptorii își pot manifesta dreptul de preemţiune în ter- La finalul tranzacţiei, pentru
men 30 de zile, în scris. Ei trebuie încheierea contractului de vânsă comunice acceptarea ofertei zare în formă autentificată de novânzătorului și să o înregistreze tar, este nevoie de un aviz care se
la sediul primăriei unde aceasta emite de către structurile teritoa fost afișată. În cazul în care mai riale ale Ministerului Agriculturii,
mulți preemptori de același rang pentru terenurile cu suprafața de
își manifestă în scris intenția de până la 30 de hectare inclusiv.
cumpărare și niciun alt preemptor de rang superior nu a acceptat Pentru terenurile cu suprafața de
oferta, la același preț și în aceleași peste 30 de hectare, avizul îl emite
condiții, vânzătorul va alege din- structura centrală a Ministerului
tre aceștia și va comunica numele Agriculturii. Termenul pentru verificările prealabile avizului este de
acestuia primăriei.
5 zile lucrătoare.
În cazul în care un preemptor de
rang inferior oferă un preț superi- Pentru mai multe detalii vă rugăm să
or celui din oferta de vânzare sau vă adresaţi Primăriei Şag.
celui oferit de ceilalți preempSERVICII
tori de rang superior lui care acceptă oferta, vânzătorul poate
IT
relua procedura, cu înregistrarea
► Instalare sisteme de operare
ofertei de vânzare cu acest preț,
► Instalare si configurare diverse
cu preemptorii de rang superior.
Această procedură se va desfășura o singură dată, în termen de 10
zile de la expirarea termenului de
30 de zile până la care preemtorii
puteau să-și manifeste dreptul.
La expirarea celor 10 zile, vânzătorul va comunica primăriei numele preemptorului ales.
Dacă în termenul de 30 de zile
acordat, niciunul dintre titularii
dreptului de preempțiune nu își

situat în Şag, str.XI nr.367, vizavi
de terenul de fotbal, vă așteaptă
în fiecare zi, de luni până vineri,
între orele 9.30 – 19.00, cu cele
mai bune mâncăruri: meniul zilei
(ciorbă de burtă, mici etc.),
mâncare vegetariană,
mâncare de post, pizza.
Preţuri mici, servicii de înaltă
calitate! Organizăm nunţi, bo
tezuri, mese festive. Informații la
tel : 0727691378 sau 0256395560
Vă aşteptăm !

TOPOGRAFIE ŞI CADASTRU

Efectuăm intabulări, dezmembrări,
comasări, planuri topografice
de situaţie, ridicări topografice,
documentaţii topografice pentru PUD
şi PUZ, scoateri din
circuitul agricol etc.
Date de contact:
ing. geodez Claudiu Filimon tel. 0726.746.418
ing. geodez Silviu Jebelean tel. 0723.329.790

Dj Mihai

• dj la Radio Banat Live
• realizator Foto - Video
• dj la Nunţi, Botezuri, Party-uri
şi Rugi Bănăţene
• tel: 0721152884 0762016618

CĂSĂTORII
Vincze Laurenţiu Marcel cu
Rus Corina Loredana

aplicatii
► Devirusare
► Curatare echipamente IT

Brebenel Ştefan Daniel cu
Bialis Adriana

CONSULTANŢĂ
IT

Casă de piatră!

► Servicii de Project
Management
BUSINESS BIG NAMES SRL
MOBIL : 0720871151
E-MAIL : office@bignames.biz

Paşcalău Gavril
Ciofu Neculai
Marta Andrei
Dumnezeu să-i odihnească
în pace!

DECESE

publicitate

TRANZACȚIILE cu terenuri
agri
cole în extravilan sunt supuse unor restricții, potrivit Legii
nr.17/2014.

1RESTAURANT CASA ANDRIŞ

1

Condiţii noi pentru vânzarea
terenurilor agricole

