ZIUA ŞCOLII
Elevii şcolii Şag au pregătit un program special cu ocazia Zilei Şcolii.
Detalii în pag.3
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Editorial
Dragi şăgeni,

Drumuri noi în cartierul
PUZ Vest

LA FINALUL LUNII octombrie,
a început construcţia drumurilor din cartierul PUZ-Vest-Râtu
Babii.
De lucrare beneficiază câteva
zeci de proprietari care şi-au
construit deja case sau care, din
lipsa infrastructurii de drum,
nu s-au apucat de construcţie.
Drumul va deservi şi parcela
destinată construcţiei unui
cămin de bătrâni şi eventual a
unei clinici medicale.

Practic, se construieşte drumul
de la zero, se asigură fundaţia,
se acoperă cu membrană, se
pietruieşte şi abia la final se
toarnă asfaltul, asta pentru
ca drumul să aibă o durată de
viaţă cât mai mare.
Lucrarea închide practic zona
PUZ Vest, care va avea toate
drumurile trasate şi este
finanţată exclusiv de la bugetul
local.
În funcţie de vreme, ea va fi terminata până la finele anului.

Revin la
dumneavoastră
cu o problemă
spinoasă: taxa
de salubritate.
De când a intrat în vigoare,
au apărut multe probleme.
Sunt cetăţeni care nu vor să
plătească pentru că, spun ei,
până acum nu au plătit şi nu
consideră că este justificat
preţul. Lor le reamintesc că
toată lumea şi-a dorit să se
închidă groapa de gunoi, pentru că am avut numai de suferit de pe urma ei. Or, groapa
de gunoi era motivul pentru
care nu plăteau taxa de salubritate, pentru că aveam
un acord reciproc avantajos
cu RETIM. Acel acord s-a
încheiat, pentru că groapa
de gunoi se închide definitiv. Retim nu poate să vină
la Şag să preia gunoiul fără
să fie plătit. Consiliul Local a
stabilit nivelul taxei în funcţie
de factura plătită către Retim
şi vă asigur că este un nivel
echitabil, nu este nici mai mic,
nici mai mare decât cel plătit
de comunele vecine cu noi. Nu
există altă soluţie, este obligatoriu prin lege! Neîndeplinirea
acestei obligaţii nu face decât
să agraveze situaţia celor care
se amăgesc că au dreptate şi
refuză să plătească.

Venus Oprea, primar
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AJUTOARE DE
LA UNIUNEA
EUROPEANĂ

PRIMĂRIA a început distribuirea ajutoarelor de la Uniunea Europeană, în funcţie de
produsele primite. Astfel, în
acest an au fost înregistraţi
pe liste 98 de pensionari, 77
persoane cu handicap, 21
de şomeri şi 10 persoane be
neficiare de ajutor social care
s-au încadrat în criteriile stabilite de guvern.

ÎNŞTIINŢĂRI DE
PLATĂ

INSPECTORUL
financiar
din cadrul Primăriei Şag va
trimite în luna noiembrie,
către toţi contribuabilii din
comună, înştiinţări cu privire la situaţia datoriilor la
bugetul local. Pe această cale,
primăria face un apel către
toţi datornicii să vină să-şi
plătească dările către bugetul
local. Cele mai mari probleme
sunt la taxa de salubritate,
unde se înregistrează multe
datorii şi penalităţi. „Este
obligatorie conform hotărârii
de Consiliu Local şi este păcat
că se adună penalităţi. Eu, ca
primar, am fost primul care a
plătit această taxă, cum îmi
plătesc toate taxele şi impozitele”, spune Venus Oprea.

STRATEGIA DE
DEZVOLTARE A
COMUNEI 2014-2020

CONSILIUL Local a dat undă
verde pentru refacerea stra
tegiei de dezvoltare a comunei
pentru perioada 2014-2020,
întrucât actuala strategie
expiră la 31 decembrie. Docu
mentul este important pentru că trasează liniile de dezvoltare ale localităţii şi este
fundamental pentru accesa
rea de fonduri europene.
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Se caută petrol, la Şag!

PRIMĂRIA Şag a fost convocată
la Consiliul Judeţean la o
şedinţă de informare cu privire
la prospecţiunile ce vor avea loc
în următoarea perioadă în zona
noastră. Potrivit decidenţilor
de la nivel judeţean şi central,
aceste prospecţiuni se fac pentru depistarea rezervelor de
petrol ce se consideră că ar
exista în zonă.
Prospecţiunile se vor face
de către firma Prospecţiuni
SA, pe teritoriul comunelor
Dudeştii Noi, Becicherecu Mic,
Cărpiniş, Checea, Săcălaz, Cenei, Bobda, Uivar, Sânmihaiu
Român, Parţa, Şag, Sânandrei, Pădureni, Peciu Nou,

Giulvăz şi Jebel. „Am vrut să
ne asigurăm că societatea de
prospecţiuni este în legalitate şi că nu se comit abuzuri.
Am primit documentaţia care
demonstrează că deţin toate
avizele necesare de la ministere, iar noi nu avem calitatea
să le eliberăm alte avize”, a explicat primarul Venus Oprea.
El a mai spus că reprezentaţii
societăţii sunt obligaţi să
primească acordul proprie
tarilor terenurilor înainte de a
putea desfăşura prospecţiunea
şi că dacă nu îl primesc, nu au
voie să intre pe terenul oamenilor.
Conform estimărilor făcute
de firma care va efectua
prospecţiunile în Timiş în subteran ar fi aproximativ 50 de
milioane de barili de petrol
şi peste 13 miliarde de metri cubi de gaz. Lucrările de
prospecţiune seismică ar trebui să înceapă în luna noiem
brie şi vor dura 2-3 luni.

Amenajare parcare şi foişor

că se va dubla, iar vechea parcare va fi şi ea prevăzută cu o
rigolă de scurgere, pentru a
preveni băltirea apei.

ULTIMA
investiţie
în
infrastructură decisă pentru anul acesta este parcarea din faţa primăriei. „La
orele de vârf, lângă primărie
se adună zeci de maşini, fie
care parchează cum poate şi
traficul se îngreunează. Era şi
timpul să facem mai multe locuri de parcare”, spune Dorian
Ciogescu, consilierul primarului. Numărul de locuri aproape

În paralel cu parcarea, în
curtea primăriei se mai
amenajează un foişor, pe locul
unde a fost amplasată centrala telefonică. Fondurile pentru
ambele lucrări sunt asigurate
de la bugetul local.
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Ziua şcolii noastre
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REACTUALIZAREA
COMANDAMENTULUI
DE IARNĂ

PRIN dispoziţia primarului
nr. 76/22.10.2012 a fost reactualizat comandamentul de
iarnă al comunei Şag. De asemenea, s-a stabilit planul de
măsuri pentru sezonul rece
2013-2014. Cu această ocazie, cetăţenii sunt rugaţi să ia
măsuri de prevenire a problemelor de siguranţă care apar
pe perioada iernii.

CA ÎN FIECARE AN, de Sf.
Dumitru, elevii şcolii noastre,
sub îndrumarea cadrelor didactice, s-au pregătit intens
pentru a aniversa Ziua Şcolii.
Evenimentul a fost celebrat şi
anul acesta, mai întâi prin participarea la slujba religioasă
oficiată de preot paroh Gheor
ghe Săvoiu, întru pomenirea
celor care au trecut în nefiinţă,
dar care pe parcursul vieţii au
predat la şcoala noastră. Elevii
au intonat cântece religioase,
apoi s-au deplasat la Căminul
Cultural Mihai Viteazul unde
trupa „Shool of rock” a susţinut
un colaj de cântece, apreciat de
publicul şcolar. Elevii claselor

a V-a si a VII-a s-au succedat
pentru a prezenta poezii in grai
bănăţean, precum şi un buchet de cântece de inspiraţie
folclorică, dar şi de alte genuri
muzicale.
La finalul programului, elevii
clasei a VIII-a au pus în scenă
pentru colegii lor o dramatizare a basmului Scufiţa Roşie,
de Fraţii Grimm. Prestaţia elevilor care au urcat pe scenă
a fost apreciată de publicul
prezent, elevi, profesori de azi
şi de ieri, părinţi, bunici, cu
toţii păstrând acea vibraţie
transmisă: bucuria de a trăi
din plin, asemeni copiilor.

Ajutoarele de încălzire

PRIMĂRIA a început să preia
dosarele pentru ajutorul de
încălzire. Pentru a putea be
neficia de acest ajutor, veniturile solicitantului nu trebuie
să depăşească 615 lei/membru de familie. Se iau în calcul
veniturile din luna anterioară
depunerii cererii. Acte necesare pentru toţi membrii familiei:
• carte de identitate, certificat
de naştere (copii),
• actul de proprietate (extras
de carte funciară), contract de

închiriere sau contract de comodat (după caz)
• adeverinţă de venit, cupoane de pensie, cupoane
de alocaţie de stat pentru
copii, adeverinţe şcolare cu
menţiunea dacă au burse şi
cuantumul acestora
• factura lunară de consum
(în cazul încălzirii cu gaze naturale).
Formularele se ridică de la
Primăria Şag.
Termenul final de depunere
este 20 noiembrie 2013.

SE ÎNCHIDE FILIALA
CEC ŞAG

RULAJUL prea mic, costurile
mari şi apropierea de oraş, au
determinat conducerea CEC
să închidă filiala din Şag a
băncii. Măsura face parte dintr-un plan de restructurare
internă. În aceste condiţii, la
Şag va mai exsta doar bancomatul BRD.

MONOGRAFIA
ŞAGULUI

CONSILIUL Local a aprobat bugetul necesar tipăririi
Monografiei comunei Şag.
Cartea, coordonată de Mioara
Stancu, a intrat la tipar şi va fi
lansată în luna decembrie. Într-o primă etapă vor fi tipărite
100 de bucăţi. Mai multe detalii despre această lucrare
importantă pentru comuna
noastră, în numărul viitor.

ARDEREA RESTURILOR VEGETALE

Primăria
le
reaminteşte
cetăţenilor care fac curăţenia
de toamnă că este interzisă
arderea resturilor vegetale
că focul nesupravegheat este
principala cauză a incendiilor
care afectează gospodăriile.
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COMISIA specială de retrocedare a unor bunuri imobile
care au aparţinut cultelor religioase din România, a respins
cererea de retrocedare a tere
nului pe care se află şcoala,
depusă de Biserica romanocatolică. Astfel, prin hotărârea
HCL 39/30.10.2013, Consiliul
Local Şag a aprobat finanţarea
lucrării de intabulare a terenului de la şcoală. Acest pas era
obligatoriu pentru a putea intabula şi clădirea şcolii, care,
datorită litigiului, rămăsese
neintabulată.

„Este o veste extraordinară,
pentru că s-a deblocat o situaţie
care de ani de zile ne împiedică
să facem orice investiţie majoră
la şcoală. Prioritatea numărul
unu este să facem o toaletă
modernă, lipită de şcoală, pentru că nu se poate ca elevii
să fie nevoiţi să se deplaseze
prin frig către un wc care nu
se ridică la standardele în vi-

goare”, spune primarul. El a
mai explicat că acum se duc
tratative şi cu Biserica ortodoxă
pentru a se găsi o soluţie pentru suprafaţa deţinută de
aceasta sub terenul de sport.
„A fost o harababură când s-a
construit şcoala. O parte din
teren era al catolicilor, o alta a
ortodocşilor. Au pus şcoala fix
în mijloc, însă după Revoluţie
proprietăţile au fost revendicate”, mai spune primarul. Dar
problemele nu se opresc aici,
pentru că mai există şi corpul
de clădire care este deţinut
de biserica romano-catolică şi
unde situaţia continuă să fie
blocată.

Locuinţa este proprietatea
dumneavoastră! Protejaţi-o!

INSPECTORATUL judeţean de Poliţie Timiş, în colaborare
cu Consiliul Judeţean Timiş, derulează campania de prevenire “Sate fără criminalitate”. Pentru combaterea furturilor
din locuinţe, cetăţenilor li se recomandă să ia următoarele
măsuri:
• Evitaţi să păstraţi în casă sume mari de bani şi să faceţi
cunoscute altor persoane valorile pe care le deţineţi.
• Asiguraţi cu sisteme corespunzătoare de închidere (yale,
lanţuri de lacăt etc.), uşile şi ferestrele locuinţei şi anexelor
gospodăreşti.
• Asiguraţi un iluminat corespunzător a casei şi a curţii
(dacă este posibil cu senzori de mişcare);
• Dacă vă construiţi o locuinţă nouă, asiguraţi paza materialelor de construcţie, a sculelor şi utilajelor care vă sunt
necesare pe timpul lucrărilor;
• Asiguraţi societatea comercială cu sisteme antiefracţie şi de
supraveghere video performante.
• La finalul programului de lucru, porniţi de fiecare dată sistemele de securitate cu care este prevăzută societatea.

VERIFICAREA
INSTALAŢIILOR DE
ÎNCĂLZIRE
ISU BANAT anunţă că,
odată cu sosirea sezonului
rece, cetăţenii au obligaţia
să-şi verifice instalaţiile
de încălzire - sobe, coşuri,
reşouri, centrale, butelii etc. pentru a preîntâmpina eventuale accidente.

Nou! Şi totuşi,
existăm de 6 ani!

Florăria “Blumen Garten”a
redeschis porţile pe str.XI,
nr.35. Vă aşteptăm de luni
până duminică, de la ora
9 la 18, tot
timpul anului! Pe lângă
plante şi flori
avem multe
noutăţi !

CĂSĂTORII
Ciofu Ştefan cu
Pascu Alexandra Andreea
Boicu Costică Dumitru cu
Marian Anca Daniela
Casă de piatră!

DECESE
Petrescu Vasile
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!

publicitate

Situaţie deblocată la
terenul şcolii

