O mie de ouă la mănăstirea Timişeni-ŞAG

Cum vopsesc măicuţele de la Mănăstire ouăle folosindu-se doar de culori
naturale. (detalii în pagina 3)
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Curăţenie de Paşti

Amenajarea peisagistică schimbă
radical faţa unei comune
Întotdeauna, Banatul a
fost considerat fruncea, şi asta
pentru că omul sfinţeşte locul.
Aşa sunt bănăţenii, muncitori
şi gospodari şi asta se vede
pe străzi, în case, afară şi pe
câmp.De cele mai multe ori,
Şagul se poate mândri pentru
curăţenia de care dă dovadă.
Acum, în ajunul sărbătorilor
pascale, nu există gospodar
care să nu facă o curăţenie
generală în propria gospodărie,

dar şi în faţa ei. Iarba tăiată,
copacii văruiţi, florile plantate
şi mai nou gazonul şi pomii ornamentali, sunt ingredientele
unei comune frumoase în care
să îţi facă plăcere să trăieşti.
“Rog cetăţenii să îşi facă
curăţenie în faţa caselor şi
în special să elibereze spaţiul
verde de mormanele de materiale de construcţii sau utilaje” spune primarul, convins că
fiecare va şti ce are de făcut.

Impozite: majorări pentru întârzieri
De la 1 aprilie au început să
fie percepute majorări pentru prima tranşă de impozite
care trebuia achitată până
la 31 martie. Cuantumul
majorărilor este de 2% pe lună
sau fracţiune de lună.
Până acum gradul de co
lectare a fost destul de bun, ca
dovadă că marea majoritate a
locuitorilor sunt conştiincioşi
când vine vorba de dările către
Primărie. Restanţierii sunt
puţini, dar greu de convins.

„În principal avem două tipuri de restanţieri: unii cu
stare materială bună, dar
care pur şi simplu refuză să
plătească, şi alţii care sunt
mai strâmtoraţi, dar care
amână pe termen nedefinit
plata impozitelor. Pentru o
parte dintre restanţieri, suntem într-un stadiu avansat
cu documentaţia necesară
executării silite”, a precizat
doamna Maria Radu, şefa serviciului de taxe şi impozite din
cadrul Primăriei.

Editorial
Sărbătoare a
speranţei şi a
luminii, Sfintele
Paşti sunt primite de fiecare
dintre noi cu bucurie, redescoperind tradiţiile
care fac parte din identitatea
noastră şi regăsindu-ne în
frumuseţea şi pacea bisericilor şi mănăstirilor din ţară.
Avem şansa ca, aproape de
noi, să avem un loc sfânt în
care putem să ne reculegem,
Mănăstirea Timişeni Şag. De
Paşti, avem prilejul de a trăi
valorile comuniunii în familie,
împreună cu cei apropiaţi, dar
şi cu cei care au nevoie de
ajutorul nostru.
În bucuria sărbătorilor să nu
uităm solidaritatea şi să avem
încredere că orice moment dificil poate fi depăşit.Nu vreau
să îi uităm de aceste sărbători
ale familiei nici de cei care
nu sunt acasă în aceste zile
minunate dar care se gândesc
cu dor la cei rămaşi acasă.
Fiţi alături de ei cu gândul, cu
spiritul şi uraţi-le aşa cum se
cuvine, Hristos a înviat!
Eu, în numele meu personal,
al consiliului local şi al tuturor
angajaţilor primăriei doresc să
vă transmit pe această cale
sărbători fericite şi luminate!
Hristos a înviat!

Venus Oprea, primar

2

Jurnalul de Sag
,

Criterii clare pentru acordarea ajutoarelor sociale
Consiliul Local a definitivat lista cu criterii după care
se va stabili valoarea bunurilor deţinute de familiile care
solicită ajutorul social. Astfel,
consilierii au trebuit să decidă
valoarea atribuită fiecărui element în parte, în cadrul unor
limite minime şi maxime stabilite de lege.
Preţurile astfel stabilite se
folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între
bunurile considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei
familii şi bunurile care nu
sunt considerate de strictă
necesitate, conform H.G. nr.
50/2011.
În marea majoritate a cazurilor, consilierii au stabilit o

valoare medie, dar au atribuit
valoarea maximă pentru toate
tipurile de terenuri, deoarece
au considerat că valoarea acestora la Şag este mare iar veniturile care pot fi obţinute de
pe urma lor sunt de asemenea
mari. Ei au mai stabilit ca pentru terenurile care depăşesc
1.000 mp, venitul potenţial
să fie considerat de 1.020 lei/

ha/an, adică media veniturilor
pe hectar obţinută la culturile
specifice zonei.
Criteriile sunt folosite în
anchetele sociale şi au menirea de a împiedica accesul la
ajutoare sociale pentru cei care
deţin proprietăţi însemnate
sau surse potenţiale de venit,
nevalorificate.

Divorţul pe cale administrativă

În şedinţa din 31 martie,
consilierii locali au pus în
practică la nivel local prevederile noii legi a divorţului pe
cale administrativă. Este vorba despre o simplificare a procedurilor de divorţ, care se vor
aplica numai în condiţiile în
care ambii soţi sunt de acord
cu divorţul şi nu există copii

minori, născuţi din căsătorie
sau adoptaţi.
Conform noilor prevederi,
ofiţerul de stare civilă va înregistra cererea şi le va acorda
soţilor un termen de împăcare
de două luni. La expira
rea termenului, dacă decizia
soţilor de a divorţa rămâne

neschimbată, ofiţerul de stare
civilă va constata desfacerea
căsătoriei şi va elibera un certificat de divorţ, fără a face
vreo menţiune cu privire la
culpa soţilor.

Taxa de divorţ a fost stabilită
în cuantum de 500 lei.

Stadiul lucrărilor publice

Odată cu venirea primăverii şi
îmbunătăţirea vremii, Primăria
a reînceput lucrările la infrastructura comunei.
DRUMURI ŞI APĂ
La începutul lunii aprilie a fost
dat ordinul de reîncepere a
lucrărilor la amenajarea drumurilor şi extinderea reţelei de
alimentare cu apă, oprite pe
durata iernii. Firma italiană
care se ocupă de asfaltări în
zona Chicago a promis că îşi va
respecta angajamentele pentru
ca lucrarea să fie finalizată la
termen.

TROTUARELE
De asemenea, primăria a început pregătirile pentru executarea a 600 m de trotuar în
zona Chicago.
REPARAŢII
Au mai fost reparate două locuri de joacă şi schimbate
băncuţele vandalizate de la
terenul de minifotbal.
PARCARE NOUĂ
Cine a trecut recent pe lângă
primărie
a
putut
observa că în curtea acesteia se
desfăşoară lucrărie de amena-

jare a unei parcări. „S-a creat
o aglomeraţie de maşini în faţa
instituţiei şi de aceea ne-am
gândit să amenajăm o parcare
în spaţiul din curte, care era
nefolosit” a explicat primarul.
Lucrările sunt finanţate de la
bugetul local.
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Talent eseistic
Giredaru Andreea, elevă în
clasa a VIII-a a obţinut premiul
II şi medalie de bronz la concursul de eseu „Salvaţi Pădurea”
din
cadrul
simpozionului
internaţional care s-a ţinut la
Liceul Agricol din Timişoara
în data de 31 martie, cu lucrarea intitulată „Delicateţe,
grandoare, viaţă”. La categoria
„Să salvăm plămânul verde al
planetei” s-a calificat Domşa
Andreea, îndrumată de profesoara Ana Zîncă.
Tare la vâsle
Dorin Csontoş, în vârstă de
numai 15 ani, a obţinut locul
trei la competiţii de juniori
şi seniori din cadrul Cupei
Timişoarei la caiac-canoe, care
s-a desfăşurat în perioada 8-10
aprilie la Şag şi Timişoara. Dorin activează de numai jumătate
de an la nou-înfiinţata secţie
de caiac-canoe de la clubul
“Timişul Şag” şi este antrenat
de Dan Pavel. La competiţie au
participat şi cluburi cu tradiţie
din Caracal, Orşova şi Hunedoara. Îl felicităm şi urăm echipei de caiac-canoe succese şi
rezultate cât mai frumoase!

Şcoala Şag este o pepinieră
de talente în sport
English Made Fun
Erdei Andreea din clasa a
VII-a, coordonată de profesoara Ana Zîncă, a participat la
faza judeţeană a concursului
„English Made Fun”, care s-a
desfăşurat în data de 9 aprilie
la Şcoala generală nr. 30 din
Timişoara. La concurs au participat peste 50 de elevi din tot
judeţul iar Andreea a concurat
cu elevi de la şcoli cu renume
din Timişoara, unele cu clase
specializate pe limba engleză.
Până la închiderea ediţiei, rezultatele nu au fost afişate, dar
indiferent de locul obţinut, ea
merită felicitările noastre!
Luna Pădurii
Şcoala Şag duce o adevărată

campanie pentru a-i face
pe elevi să conştientizeze
importanţa protejării mediului.
În acest sens, şcoala desfăşoară
programul „Luna Pădurii”, care
nu s-a rezumat doar la teorie
ci şi la practică. În prima fază
elevii au plantat pomi în curtea
şcolii şi urmează să facă acelaşi
lucru şi în zona parcului.
Urare
Sărbătoarea Învierii să vă
aducă pace în familii şi dorinţă
de reînnoire pentru viitor. Le
urez sărbători fericite tuturor
cadrelor didactice, părinţilor,
elevilor şi comunităţii locale.
Nicolae Zîncă,
director Şcoala Şag

O mie de ouă, la Mănăstirea Timişeni-Şag
În Vinerea Mare, aşa cum
cere tradiţia, măicuţele de la
Mănăstirea Timişeni-Şag vor
pregăti şi vor vopsi o mie de
ouă pentru a fi sfinţite şi
oferite credincioşilor. Majoritatea ouălor provin de
la gospodăria mănăstirii,
dar şi din donaţii, iar
pentru colorarea lor,
călugăriţele folosesc exclusiv culori naturale,
nechimice.
Ouăle roşii duc cu gândul la
sângele Mântuitorului şi sunt
vopsite cu coji de ceapă roşie
sau sfeclă roşie. Pentru cu-

loarea portocalie, fierb ouăle
împreună cu coji de ceapă
aurie, galbenul se scoate din
şofran sau coajă de lămâie,

verdele se prepară din frunze
de spanac, de ceapă verde sau
pătrunjel. Culoarea mov sau
albastră se obţine din petale
de violete.

Foto: kaiaccanoeromania.blogspot.com

Performanţe frumoase la Şcoala Şag

Odată vopsite ouăle, acestea se şterg cu ulei pentru a
prinde luciu şi apoi se aşează
în cofraje, aranjate în formă
de cruce, pe iarba de sub
merii ce dau în floare. Apoi,
vine preotul şi le sfinţeşte.
În
Duminica
Mare,
măicuţele de la Timişeni îi
vor întâmpina pe credincioşi
cu ouă colorate, cozonaci şi
pască. Masa „mirenilor”, la
care vor fi poftiţi credincioşii şi
care va avea loc după liturghie,
va mai conţine ciorbă, peşte,
orez, salate şi pască.
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Primăria şi Consiliul Local Şag
vă urează
Paşte
fericit!

Urări pascale
„Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă un moment
trăit cu bucurie şi emoţie,
alături de cei dragi. În fiecare
an, Sfintele Paşti ne readuc
în suflet speranţe şi încredere
în viitor. Fie ca lumina Învierii Mântuitorului sa vă inunde
casa şi să vă aducă numai armonie, fericire şi multă iubire.
Sărbători Fericite! Hristos a
înviat!”
Constantin Ostaficiuc,
preşedinte CJ Timiş

Cu prilejul sărbatorii pascale
doresc să adresez cele mai
calde urări tuturor celor care
aşteaptă bucuria Învierii Domnului. Fie ca această mare
sărbătoare să dăruiască tuturor pace, speranţă şi pute
rea de a face bine. Sărbatori
cu bucurie şi lumină!
Valeriu Tabără
Deputat colegiul VI
Ministru al Agriculturii

Fotbal
Timişul Şag a repornit motoarele
şi a obţinut un categoric 5-0 cu
Unirea Cerneteaz. Începutul de
retur a fost destul de ezitant pentru echipa lui Adi Ianoşev, care
a debutat cu două egaluri consecutive, la Chişoda şi Gottlob.
A urmat meciul cu lidera clasamentului, Flacăra Făget, care
a reuşit să se impună la limită,
cu 1-0 acasă la Şag. A urmat un
bine meritat 2-1 cu Dumbrăviţa
şi o remiză albă în Freidorf.
După şase etape de la începu-

tul returului, CS Timişul Şag a
acumulat 46 puncte şi este pe
locul 5 în Liga a IV-a judeţeană,
la un punct distanţă de Chişoda
şi două puncte de Dudeştii Vechi, dar încă departe de vârful
clasamentului ocupat de Flacăra
Făget, cu 59 de puncte.

DECESE

(martie)
Filipescu Maria
Andrianopolit Romeo
Dumnezeu să-i ierte!

Din activitatea Consiliului Local

Hotărâri adoptate la
şedinţa ordinară din
31.03.2011
• Hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Şag pe anul 2011;
• Hotărâre cu privire la aprobarea veniturilor potenţiale
provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în
lista
bunurilor considerate
de strictă necesitate pentru
nevoile familiei, în vederea
aplicării Legii nr. 416/2001,

modificată şi completată prin
Legea 276/2010 şi H.G. nr.
50/2011;
• Hotărâre privind aprobarea
modificări organigramei şi
statului de funcţii al primăriei
comunei Şag;
• Hotărâre cu privire la aprobarea instituiri taxei speciale
pentru eliberarea certificatelor
de divorţ;
• Hotărâre privind aprobarea
structuri şi componenţa Consiliului de Administraţie al
Clubului Sportiv ,,Timişul”
Şag;

• Hotărâre privind aprobarea
reparaţiei instalaţiei de apa la
,,Blocul social”;
• Hotărâre privind punerea la
dispoziţia Comisiei Locale pentru Reconstituirea Dreptului
de Proprietate Privată Asupra Terenurilor Şag, a unei
suprafeţe de teren identificate,
în C.F nr.401753 Şag, cu nr.
top. 401753, în suprafaţă de
1354 mp, pentru reconstituirea dreptului de proprietate
unei persoane îndreptăţite.
• Diverse.

