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Filiala ACOR Timiș va deschide
un centru de pregătire la Șag

REUȘITĂ importantă pentru comuna Șag! Administrația locală a reușit
să atragă o instituție importantă să
se așeze în comuna noastră pentru
a-și desfășura activitatea. Este vorba
despre Asociația Comunelor din România (A.C.O.R.), a cărei Filială din județul Timiș, va deschide un punct de
lucru la Șag. În acest sens, Consiliul
Local Șag a aprobat, în ședința ordinară din data de 14 septembrie 2018,
cu unanimitate de voturi, darea în folosință a unui teren pentru construirea unui sediu al filialei.

Editorial
Pe 6-7 octombrie
are loc referendumul pentru redefinirea căsătoriei
în Constituție. Mai

are Șagul. Dumnealui a fost foarte
Terenul, în suprafață de 2.153 mp, receptiv și în scurt timp am căzut de
aparține Primăriei, este amplasat în acord să le acordăm un teren în acest
zona PUZ Vest și este dat în folosința scop”, ne-a spus primarul Flavius
A.C.O.R. pe o perioadă de 49 de ani. Roșu.
Aici va fi construit un centru de pregătire de aproximativ 900 mp. „Totul În prezent, A.C.O.R. Timiș are peste
a pornit de la o discuție dintre mine 260 de angajați. Deschiderea centruși președintele Filialei A.C.O.R. Timiș, lui ar aduce noi locuri de muncă pendomnul Ionel Curuți. Am aflat că sunt tru locuitorii comunei, iar contribuția
în căutarea unei locații potrivite și la bugetul local ar ajunge la peste
i-am prezentat avantajele pe care le 250 000 lei anual. Pe lângă avantajele

financiare, comuna noastră va beneficia și de sălile de curs sau de sala de
conferință de aproximativ 200 de locuri. Pe lângă toate aceste avantaje,
comuna Șag va apărea pe harta țării ca locației a Filialei A.C.O.R. Timiș.
„Este un semnal pe care îl dăm investitorilor de toate tipurile, nu doar
firme, ci și instituții. Să vină la Șag
pentru că este o locație excelentă și
au parte de toată deschiderea și colaborarea noastră”, a mai spus primarul.

Referendum de modificare
a Constituției

ÎN ZILELE de 6 și 7 octombrie 2018
va avea loc un referendum de modificare a Constituției României.

Cetățenii români cu drept de vot sunt
chemați la urne să își exprime opțiunea pentru înlocuirea sintagmei
„între soți” din art. 48, alin. (1) al Constituției cu sintagma „între un bărbat
și o femeie. Pe buletinul de vot se va
regăsi întrebarea „Sunteți de acord
cu Legea de revizuire a Constituției
României în forma adoptată de Parlament?”. Alegătorii trebuie să răspundă „DA” sau „NU”.
Se va putea vota timp de două zile,

între orele 07.00-21.00, la secțiile
de votare organizate la Căminul
Cultural din Șag. Pot vota toți cetățenii români care au împlinit 18 ani
(inclusiv în ziua referendumului), cu
excepția celor cu probleme mentale
dovedite, puși sub interdicție, dar și a
celor condamnați la pierderea drepturilor electorale. Cei care vor să vo-

rea faptului că o
căsătorie nu poate fi decât între un
bărbat și o femeie. Pentru că sunt
creștin, sunt soț și părinte, eu voi
vota DA. Este convingerea mea și
o exprim public fără ocolișuri. Sunt
însă de acord că trebuie respectat
dreptul tuturor de a avea o opinie
sau alta despre această modificare
a Constituției. Totuși, aș vrea să cred
că această opinie se va exprima

teze vor putea vota în localitatea de
domiciliu, la secțiile de votare unde
sunt arondați. Dacă nu se află în localitatea de domiciliu, vor putea vota în
altă localitate. Este necesar ca votanții să prezinte un acet de identitate
valabil (buletin sau pașaport).

printr-un vot și nu va rămâne doar

Potrivit legii, 30% dintre alegătorii
înscriși pe listele electorale trebuie
să participe la referendum pentru
a-l valida, iar eventuala redefinire a
familiei va trece dacă jumătate plus
unu dintre cei prezenți la urne vor
vota „DA”, cu condiția suplimentară
ca numărul lor să reprezinte 25% dintre cei cu drept de vot.

de desfășurare a procesului de vot,

Balul dedicat persoanelor vârstnice

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag vă
invită pe data de 1 octombrie 2018,
între orele 18:00 - 22:00 la Căminul
Cultural Șag, pentru a sărbătorii împreună “Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”, prilej de a ne aminti
de cei care au muncit o viață întrea-

precis, clarifica-

gă, sperând la un trai mai bun și o bătrânețe liniștită, lipsită de probleme.
Balul este organizat doar pentru persoanele vârstnice!
Vă așteptăm cu drag!
Primar, Roșu Flavius-Alin

la nivel de discuție. Cred că votul
este un drept câștigat, o obligație
democractică pe care toți cetățenii trebuie să și-o asume. Noi, ca
administrație, ne vom face datoria
pentru asigurarea tuturor condițiilor
în termenii cei mai corecți cu putință. Se va vota timp de două zile,
sâmbătă și duminică, între orele
07.00-21.00, așa că există destul
timp pentru ca marea majoritate a
șăgenilor să se prezinte la urne. Iar
cei care nu au buletin de Șag pot
veni să voteze pe listele suplimentare. Așadar, vă aștept să veniți la vot
să vă exprimați părerea!
Flavius Roșu,
primar
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TEREMEN DE PLATĂ A
TAXELOR ȘI
IMPOZITELOR LOCALE

EXPIRĂ, în data de 30 septembrie
2018, termenul până la care se poate plăti cea de-a doua tranșă a taxelor și impozitelor locale aferente
anului 2018. După această dată, încep să curgă penalitățile, de 1% pe
lună, calculate pentru fiecare zi de
întârziere. După această dată Primăria are obligația să pregătească
și să trimită datornicilor somații de
plată și titluri executorii.

10 OCTOMBRIE:
CURĂȚENIA
DE TOAMNĂ

ÎN DATA de 10 OCTOMBRIE
2018, Primăria va organiza o campanie de curățenie de toamnă,
destinată strict deșeurilor vegetale. Cetățenii sunt rugați să scoată la
drum crengi, bucăți de lemn rezultate din tăieri, iarbă cosită, frunze
etc., până cel târziu în seara zilei de
10 octombrie. Tot ce se va scoate la
drum a doua zi nu va mai fi ridicat
de către echipa Primăriei! Nu scoateți la drum alte tipuri de deșeuri
pentru că nu vor fi ridicate!

AMBROZIA,
COMBĂTUTĂ
ȘI NU PREA

ÎN CIUDA apelurilor repetate, inclusiv prin intermediul ziarului local, de a combate activ ambrozia,
puțini sunt cetățenii care au luat
măsuri efective de combatere a
acestei plante nocive. Chiar dacă
s-a instalat toamna, planta este
încă activă iar dacă nu se iau măsuri din timp, anul viitor va reveni
în forță și va produce efecte nedorite. „Încercăm să le explicăm
cetățenilor dar mulți cred că este

Inițiativă cetățenească împotriva ENEL

O NOUĂ inițiativă cetățenească a
fost demarată în Șag de către cetățenii nemulțumiți de serviciul de furnizare a energiei electrice oferit de
compania ENEL. S-au strâns semnături pentru o nouă plângere către Autoritatea Națională de Reglementare
în domeniul Energiei (ANRE), care a
sancționat și în trecut compania, însă
fără rezultat.

Întreruperile dese și prelungite i-au
adus la exasperare pe șăgeni, iar dacă
lucrurile nu se vor schimba, următorul pas va fi darea în judecată a furnizorului de energie. Subiectul a atras
atenția și presei locale, care a scris pe
larg despre nemulțumirile șăgenilor
dar și a locuitorilor altor comune din
jurul Timișoarei care se confruntă cu
aceeași problemă.

nătățirea serviciilor. Se întrerupe și
noaptea și mă trezesc cu toate aparatele dereglate, pornesc alarmele. În
a doua jumătate a zilei mai puțin, dimineața și noaptea, însă e dezastru.
Mai este încă o problemă, anul trecut
i-am chemat de vreo 4 ori, cu intensitatea curentului. Au venit, nu știu ce
au făcut, dar apoi a mers. O vreme. Și
acum cred că este aceeași problemă.
„Uneori este zilnica întreruperea, Becurile fac ca la discotecă.”, a declapoate de 3 ori într-o săptămâna. Săp- rat pentru opiniatimisoarei.ro o locutămâna următoare iarăși cel puțin o itoare din comuna Șag.
dată. De exemplu, ieri a fost întrerupt
de la 9 la 11, astăzi înainte de 10, și a Aceeași situație poate fi întâlnită și
venit pe la 11.30-12, pentru 10 minu- în alte comune periurbane. Și la Sâte. Când am plecat de acasă era tot nandrei, spre exemplu, oamenii s-au
întrerupt. Eu și fac reclamații, ne-au săturat. Oamenii s-au mobilizat pe reși răspuns la un moment dat și ne- țelele de socializare și adună liste cu
au justificat, și-au cerut scuze pen- numele și numărul sesizărilor, pentru
tru întreruperi. E o situație de 4 ani și a le depune mai apoi la ANRE. Singumotivează că opresc pentru…îmbu- ra grija pe care o au cei de la Enel este

În tot acest timp, reprezentanții primăriilor fac și ei demersuri pentru a
rezolva situația. „Am discutat deja la
Prefectură, cu Consiliul Județean. E
dezastru și la noi, și în întregul județ,
din ce am discutat cu colegii primari.
Problema e că nu mai putem să continuăm așa. De luni, în fiecare zi, am
zone cu întreruperi de 4-5 ore pe zi,
plus celelalte întreruperi de câteva
secunde care sunt în toată comuna.
În fiecare zi vin oameni care au probleme, li se ard electrocasnicele, și
toți vin la Primărie. Ca instituție am
făcut demersuri încă de la începutul anului către ANRE, am înțeles că
cei de la Enel au fost amendați, dar
investițiile nu se văd. Acum avem și
o acțiune cetățeneasca prin care se
strâng semnături și se încearcă să se
dea compania în judecată, dar nici
asta nu ne ajută, câtă vreme se continua așa”, a spus pentru opiniatimisoarei.ro primarul comunei Șag, Flavius Roșu.

La mulți ani, pompieri!

ÎN DATA de 13 septembrie a fost săr- Adrian Florin, Tomei Cristian Nico- urat spor la muncă și cât mai puține
bătorită Ziua Pompierilor. Cu această lae, Vieriu Daniel Cornel, Zăbală Au- intervenții!
ocazie, conducerea Primăriei s-a în- rel, Zegrean Florin Gheorghiță și le-a
tâlnit cu colectivul pompierilor voluntari din cadrul SVSU Șag pentru a
marca acest eveniment.
Primarul Flavius Roșu i-a felicitat pe
pompierii Andrusiac Remus Stelian,
Ciofu Ștefan, Ciuculescu Ovidiu Daniel, Erdei Ladislau, Goncear Sergiu,
Hutopilă Vlad, Kovago Arpad-Ștefan, Löb Tibi, Mak Ladislau Ferencz,
Nagy Layoș, Pășcălău Dorin, Prepeliță

•
•
•
•
•
o buruiană ca oricare alta. Nu este
așa. Mulți au dezvoltat alergie la ea
și nici nu își dau seama, o confundă cu o răceală. Este o plantă foarte dăunătoare, nu degeaba s-a dat
o lege pentru stârpirea ei. Până la
urmă se ajunge la o singură concluzie: trebuie dat amenzi”, ne-a
spus viceprimarul Florin Luca.

ca oamenii să nu depună sesizări,
pentru ca numărul reclamațiilor să fie
cât mai mic. De multe ori dispecerii
încearcă să convingă oamenii să nu
ceară numărul înregistrării, pentru a
nu înregistra oficial sesizarea și promit că vor trimite o echipă în zonă
pentru a vedea care e problema.

•
•
•

Hotărâri ale Consiliului Local Șag
în luna septembrie 2018

Hotărârea nr. 63/14.09.2018 privind alegerea președintelui de ședință, pentru ședințele Consiliului Local al
Comunei Șag din luna septembrie 2018;
Hotărârea nr. 64/14.09.2018 privind aprobarea indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiții
„Construire canalizare menajeră și alimentare cu apă în comuna Șag, Zona Mănăstire”;
Hotărârea nr. 65/14.09.2018 privind aprobarea indicatorii tehnico - economici la obiectivul de investiții
„Asfaltare străzi în localitatea Șag, jud . Timiș”;
Hotărârea nr. 66/14.09.2018 privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 881 mp, teren înscris în CF
401347 Șag, cu nr. Cad. Vechi A263/1/1/71;
Hotărârea nr. 67/14.09.2018 privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului Primăriei
comunei Șag ;
Hotărârea nr. 68/14.09.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare
pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Timiș, în perioada 2014-2020”;
Hotărârea nr. 69/14.09.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada
2014-2020” - localitatea Șag.
Hotărârea nr. 70/14.09.2018 privind atribuirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a terenului
cuprins în CF 401754 Șag, în suprafață de 2153 metri pătrați, Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor
din România în vederea construirii unui centru pentru perfecționarea aleșilor locali și ai angajaților din primăriile comunelor membre ale acesteia, cât și privind constituirea unui drept de superficie.
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Jurnalul de Sag
,

CU MARE bucurie și multe emoții,
elevi, părinți, cadre didactice, s-au
adunat, în data de 10 septembrie, la
Căminul Cultural din Șag pentru a
participa la festivitatea de deschidere a anului școlar 2018-2019. Sala Căminului a fost arhiplină iar ceremonia
a fost una emoționantă.
CEREMONIA DE DESCHIDERE
Au luat cuvântul directorul școlii,
Radu Cosmin, reprezentanții administrației și invitații. Primarul Flavius
Roșu a reafirmat sprijinul total pe
care administrația locală îl oferă Școlii și Grădiniței, pentru ca la Șag să
existe cele mai bune condiții de învățământ. De asemenea, a reamintit că
se fac pași importanți pentru extinderea grădiniței cu un nou corp dar
și pentru renovarea clădirii vechi a
Școlii, recent trecută în proprietatea
Primăriei. Nu în ultimul rând, le-a urat
spor la învățătură tuturor elevilor.
După discursuri, pe scenă a urcat formația de muzică condusă de domnul
învățător Faur Alexandru care a susținut un mic concert, apoi s-a trecut la
strigarea catalogului.
O ȘCOALĂ BINE PUSĂ LA PUNCT
Directorul Cosmin Radu ne-a informat că în anul școlar 2018-2019,
Școala Gimanzială Șag pornește la
drum cu toate dotările necesare, cu
clase curate, igienizate și bine puse la
punct. Sunt puse la dispoziția elevilor
un total de 9 clase modernizate, 2 laboratoare, un cabinet de informatică,
teren de sport sintetic etc.
În anul școlar 2018-2019, la Școala
Gimnazială Șag învață un număr de
279 de elevi și preșcolari din care:
- 105 preșcolari în 3 grupe cu program prelungit și o grupă cu program normal
- 174 de elevi, din care 112 elevi în
clasele pregătitoare - IV și 62 elevi în
clasele V-VIII.
PERSONAL SUFICIENT
De asemenea, personalul didactic
este suficient, este calificat în proporție de 100%, majoritatea cadrelor fiind antrenate în perfecționări și obținerea de grade didactice. Din totalul
de 24 de cadre didactice, 19 sunt navetiste. Administrarea Școlii Gimnaziale Șag este asigurată de directorul

BALUL MAGHIARILOR

PRIMĂRIA și Consiliul Local Șag,
în colaboare cu Biserica RomanoCatolică Șag, organizează în data
de 12 octombrie 2018, de la ora
19.00, Balul maghiarilor (buciu). Vă
așteptăm!

PROIECTE DEPUSE DE
URGENȚĂ

CADRELE DIDACTICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018-2019
Nr.

Grupa/Clasa/Disciplina

Învățător/Diriginte

GRĂDINIȚĂ
1.
2.
3.
4.

Grupa mică
Grupa mijlocie
Grupa mare A
Grupa mare B

Țivlică Cosmina-Raluca
Pantea Cecilia Monica, Băcilă Irina
Roșu Georgeta Ana
Râmneanțu Simona Violeta

ȘCOALA GIMNAZIALĂ
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Clasa pregătitoare
Clasa I
Clasa a II-a
Clasa a III-a
Clasa a IV-a
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a

Gaic Adriana Maria
Pascota Andreea Cristina
Nicolov Dan
Guianu Denisa-Rodica
Faur Alexandru
Doroș Andrada Tomina
Crăciunescu Mihaela Codruța
Zinca Nicolae
Ienea Claudia Carmen

DISCIPLINE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Limba română
Limba engleză
Limba germană
Matematică
Istorie
Biologie
Chimie
Fizică
Cultură civică
Educație tehnologică
Ed. Fizică și Sport
Educație muzicală
Educație plastică

Radu Cosmin-Flavius, administratorul Țivlică Raluca, secretarul Stanciuc
Elena, doamna contabil Gal Olimpia
și îngrijitorii Horoba Grigore, Țăranu
Ildiko, Uță Camelia și Popescu Elena.
DONAȚIE DE GHIOZDANE ȘI RECHIZITE
Mai trebuie menționat că, în acest an,

Ienea Claudia Carmen
Doroș Andrada Tomina
Balint Alecsandra
Zinca Nicolae
Creț Ioana Marcela
Sârca Sorina
Petrov Luminița
Pantea Alina
Indrieș Lavinia Mirela
Ștefan Daniela
Radu Cosmin Flavius, Iuga Viorel
Taban Marco, Ienea Claudia
Ienea Claudia, Crăciunescu Mihaela
în cadrul parteneriatului dintre Biserica Ortodoxă Română Șag și Școala
Gimnazială Șag, s-au oferit din partea
bisericii, pentru elevii cu nevoi sociale, un număr de 32 ghiozdane cu rechizite școlare. Mulțumim pe această cale preotului paroh Florin Băran
pentru această donație, dar și pentru
implicarea în activitățile școlii.

CONSILIUL Local Șag a aprobat, în
ședința din data de 14 septembrie
2018, două proiecte importante
ce au fost depuse, pe repede înainte, la Guvern. Este vorba despre
un proiect de asfaltare de străzi, un
altul de introducere de apă și canalizare în Zona Mănăstirii. „Am aflat
că au rămas fonduri disponibile în
Programul Național de Dezvoltare,
pentru că au fost multe proiecte
care nu s-au depus la timp. Așa că
ne-am grăbit cât am putut să depunem solicitare pentru a accesa
aceste fonduri. Nu avem garanția
că vom reuși, dar este de datoria
noastră să încercăm”, a explicat primarul Flavius Roșu.

CĂZI DE BAIE ȘI PARBRIZE, ÎN TOMBEROANELE PENTRU STICLĂ

O PROBLEMĂ cu care se confruntă atât RETIM cât și Primăria, în
colectarea gunoaielor, este nerespectarea indicațiilor de către cetățeni care aruncă tot soiul de deșeuri în tomberoanele greșite. Căzi
de baie, parbrize, piese de tractor,
scutece, resturi vegetale și câte și
mai câte ajung în tomberoanele
verzi, destinate sticlei. „Păcat că nu
am o poză să vă trimit pentru ziar.
Este de râs, dacă nu ar fi de plâns.
Facem un apel către toți cetățenii
să nu mai arunce decât sticlă în
tomberoanele verzi”, ne-a spus viceprimarul Florin Luca.

CURĂȚAREA
COȘURILOR DE FUM
ESTE OBLIGATORIE

ODATĂ CU instalarea frigului au
pornit și sobele șăgenilor. Însă problema coșurilor de fum necurățate
este des întâlnită. Obligațiile legale
privind curățarea coșurilor de fum
sunt prevăzute de art. 85, alin. 3 din

Ordinul Ministerului Administrației
și Internelor nr. 163/2007 – pentru
aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor, astfel: “Verificarea, repararea, izolarea
termică şi curăţarea periodică a coşurilor de evacuare a fumului sunt
obligatorii”.
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Zeci de saci de gunoi strânși în
campania „Let's Do It, Romania”

A DEVENIT o obișnuință ca, în fiecare an, de Ziua Națională de Curățenie,
autoritățile locale din Șag să se implice activ pentru sprijinirea voluntarilor care fac curățenie în comună. Și în
acest an, pe data de 15 septembrie,
sub egida campaniei „Let’s Do It, Romania”, dimineața devreme, în fața
Primăriei, s-au strâns câțiva voluntari
iubitori de curățenie. Puțini, față de
numărul celor care aruncă gunoaie
peste tot, dar harnici și motivați!

Echipa a pornit pe străzile din Șag, dar
și spre ieșirile din localitate, și în scurt
timp au umplut, cu mic cu mare, sac
după sac. Cu ajutorul buldoexcavatorului și a tractorului cu remorcă, au
fost cărați zeci de saci plini de deșeuri
aruncate peste tot. Și asta nu este tot.
„Sunt o mulțime de grămezi de gunoi, mici gropi improvizate, care apar
peste tot”, spune primarul Flavius
Roșu, care a strâns gunoaie cot la cot

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
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

0356 800 715
0769 746 676

contact@anaisflowers.ro
www.anaisflowers.ro

cu ceilalți voluntari. „Majoritatea cetățenilor respectă curățenia, dar sunt
și oameni absolut certați cu bunul
simț. Pentru un leu în plus sunt în stare să umple comuna de gunoaie. Nu
le pasă, chiar dacă sunt sancționați

sau li se atrage atenția de către ceilalți”, a mai spus acesta și a încheiat:
„Le mulțumim tuturor celor care au
participat la această acțiune, demonstrând încă o dată că împreună chiar
putem face o schimbare!”.

Parohia Șag, reprezentată la Întâlnirea
Internațională a Tinerilor Ortodocși

TRANSPORT AGABARITIC
i.i. SUIUGAN CORNEL

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

ÎN PERIOADA 6-9 septembrie 2018,
la Sibiu, a avut loc Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși, eveniment cu caracter național și internațional, care a reunit în frumoasa
cetate transilvană un număr de peste
3000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani.
În cele patru zile ale evenimentului
au fost găzduiți la Sibiu tineri ortodocși din toate regiunile României,
dar și din alte țări: Republica Moldova, Ucraina, Grecia, Serbia, Albania,
Macedonia, Germania, Franța, Belgia,
Italia, Spania, Portugalia, Marea Britanie, Elveția, Turcia, India și altele.

Arhiepiscopia Timișoarei a fost reprezentată de 40 de tineri iar pentru multiplicatori ai mesajului creștin în
prima dată și tinerii parohiei Șag au comunitățile din care provin.
fost prezenți la acest eveniment deosebit ce a avut ca scop crearea unui Cei 6 tineri care au reprezentat pacadru în care tinerii participanți să se
bucure de experiențe formatoare, să
trăiască sentimentul comuniunii cu
tineri din alte regiuni ale țării sau din
străinătate, să împărtășească valorile de viață creștin-ortodoxe și să fie

rohia Șag sunt Daniel Precup, Ionel
Crap, Marcela Blenche, Anca Stanescu, Gabriela Vieriu și Ramona Andruseac.

CĂSĂTORII
Rus Florentin cu
Puşcaşu Lia-Nicoleta
Bedo Andras cu
Gajek Ramona-Marinela
Macovei David-Dorel cu
Moldovan Dana - Cristina
Casă de piatră!

DECESE
ÎNCHIRIERE
BULDOEXCAVATOR

SC GAUSS SRL închiriază buldoexcavator la prețul de 100 lei +
TVA. Mai multe informații la tel:
0748.110.838.
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