Începe curăţenia de Toamnă!

Începând de marţi, 26 octombrie, şi până la sfârşitul lunii, se va
desfăşura campania de curăţenie de toamnă.
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Ziar cu caracter informativ editat de Consiliul Local Şag

Zona “Chicago” va fi asfaltată

Editorial

Stimaţi
şăgeni,

Şagul va fi asfaltat în
proporţie de 100%! La şedinţa
extraordinară din 1 octombrie,
Consiliul Local a aprobat ca
ietul de sarcini pentru proiect
ul de modernizare a străzilor
din Şag, etapa a II-a.
Este vorba despre moder
nizarea şi asfaltarea a 4,7 km
de drumuri de piatră din zona
„Chicago” şi cartierul nou zona
de Est. Practic, după această
investiţie, toată vechea vatră a
Şagului va fi asfaltată şi vor mai
rămâne de făcut doar drumuri

le din zona dinspre Mănăstire,
iar pe viitor, drumurile care vor
fi realizate în cartierele noi.
„Asfaltarea în totalitate a
străzilor, este un obiectiv pe
care mi l-am asumat încă de
la început. După ce voi vedea
finalizată investiţia, voi putea
spune că mi-am făcut pe de
plin datoria faţă de comună”,
a spus cu mândrie domnul
primar. Licitaţia va avea loc în
data de 26 octombrie, iar banii
necesari sunt asiguraţi de la
bugetul local.

26 octombrie: Ziua Şcolii

Programul activităţilor ce se
vor desfăşura cu ocazia Zilei
Şcolii 2010:
1. Elaborarea şi editarea ma
terialelor adunate într-un jur
nal al mărturiilor (în perioada
8.10- 21.10).
2. Realizarea unor lucrări – de
sene, modelaje, machete - pe
tema ,,Şcoala în viitor”, urmată
de o expoziţie cu lucrări ale ele

vilor, părinţilor, ale elevilor de
altă dată.
3. Slujba de comemorare a ca
drelor didactice care au activat
în şcoală, în data de 26.10, de
la ora 10.00.
4. Program cultural–artistic
susţinut de elevi, începând cu
ora12.15, la Casa Naţională.
5. Decernarea unor diplome şi
premii speciale.

Traversăm
o perioadă
dificilă pentru
noi toţi, dar cu toate acestea, nu putem să ne lăsăm
descurajaţi şi trebuie să
continuăm, să ne ducem pla
nurile la îndeplinire. Pot spune
cu mândrie că am reuşit să
pornesc proiectul de asfaltare
a ultimelor străzi de piatră
din Şag. Sigur, mai avem
şi zonele noi, şi vor apărea
străzi noi care pe viitor vor trebui asfaltate. Dar eu cred că
ceea ce era mai important se
realizează în acest moment,
pentru că drumurile bune ne
aduc numai beneficii şi ne
vor ajuta să ne dezvoltăm
în orice perioadă. Trebuie
să vă mai spun că am fost
foarte impresionat de rezultatele obţinute la curăţenia
generală din 25 octombrie.
Este o dovadă că se poate!
Acum putem spune că avem o
comuna curată, dar va trebui cu toţii să depunem eforturi permanente să păstrăm
curăţenia. În acest sens, vă
rog să nu neglijaţi campania
de curăţenie de toamnă şi să
luaţi măsurile care se cuvin
pentru a menţine curăţenia, în
gospodării şi în faţa caselor.

Venus Oprea, primar
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Se dau ajutoarele de lemne

Începând
din
acest
an,
condiţiile
pentru
acordar
ea ajutoarelor de încălzire
s-au înăsprit. „În plus, pen
tru solicitanţii de ajutoare de
încălzire, vor fi făcute anchete
la domiciliu”, a spus doamna
Alina Neamţ, asistent social la
Primăria Şag.
Familiile sau persoanele sin
gure, care au în proprietate
unul
dintre următoarele
bunuri, nu vor mai primi
ajutoare pentru încălzirea cu
lemne:
Bunuri imobile
• Clădiri sau alte spaţii locative
în afara locuinţei de domiciliu
sau alte imobile aflate în pro
prietate cu excepţia locuinţei
de domiciliu;
• Terenuri:
(vedeţi tabelul alăturat)
Bunuri mobile
• autoturisme cu capacitate
cilindrică de peste 1.600 cm3,

Familii cu
Familii cu peste
1-3 persoane
3 persoane
1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă
(teren intravilan), care depăşeşte 1.000 m2 în zona
urbană şi 2.000 m2 în zona rurală
2. Terenuri în zona colinară şi de şes
arabil şi fâneaţă
2,00 ha
3,00 ha
forestier
2,00 ha
3,00 ha
vii, livezi, grădini
1,00 ha
1,50 ha
de legume şi flori
3. Terenuri în zona montană
forestier
2,00 ha
3,00 ha
vii, livezi
1,50 ha
2,00 ha
păşuni şi fâneţe
4,00 ha
5,00 ha
Terenuri

autoutilitare,
autocamioane
de orice fel şi remorci, şalupe,
bărci cu motor, scutere de apă,
iahturi, autobuze, microbuze;
• utilaje agricole: tractor,
combină autopropulsată;
• utilaje de prelucrare agricolă:
presă de ulei, moară de cere
ale;
• utilaje de prelucrat lemnul:
gater, drujbă sau alte utilaje

de prelucrat lemnul, acţionate
hidraulic, mecanic sau electric;
• depozite bancare cu valoare
de peste 3.000 lei.

tribuite, în funcţie de canti
tatea alocată judeţului nostru.
Faţă de anul trecut, cantitatea
de făină a scăzut cu 1 kg, iar
cantitatea de zahăr s-a redus
de la 5 kg la 1-2 kg. Totodată,
au fost deja realizate listele cu
beneficiari şi se aşteaptă ca în
a doua parte a lunii să ajungă
produsele la fiecare primărie.

au dreptul la aceste ajutoare.
Pensionarii trebuie să prezinte
cuponul de pensie de sub 400
de lei, şomerii trebuie să aibă
la ei carnetul de şomer vizat la
zi, iar persoanele cu handicap
trebuie să prezinte certificatul
de handicap grav sau accen
tuat. În ce priveşte persoanele
beneficiare conform Legii nr.
416/2001, Primăria se va ocu
pa de certificarea lor, întrucât
listele cu cei îndreptăţiţi au
fost deja întocmite.

•
•
•
•

Categorii de animale
peste 3 bovine;
peste 5 porcine;
peste 20 de ovine/caprine;
peste 15 familii de albine.

Distribuţia ajutoarelor alimentare

Dacă la ajutoarele de lemn,
Guvernul a decis înăsprirea
condiţiilor de acordare, la pro
dusele alimentare a decis ex
tinderea numărului de produse
distribuite, dar şi verificarea
mai riguroasă a beneficiarilor.
Pe lângă făină şi zahăr, vor mai
fi acordate diferite cantităţi de
mălai, paste făinoase, biscuiţi
şi lapte praf.
Consiliul Judeţean a sta
bilit cantităţile care vor fi dis

Categoria
Pers. benef. Legii
nr. 416/2001
Pers. şomeri în
plată
Pers. cu pensie
sub 400 lei/lună
Pers. cu handicap

Pe această cale, reamintim
persoanelor beneficiare că au
obligaţia să facă dovada că

Făină

Mălai

14,00

7,00

15,00

7,00

14,00

7,00

14,00

7,00

Cantitate/persoană în kg
Paste făinoase
Biscuiţi
Zahăr
4,00
1,30
1,00
(10 pachete)
(13 pachete)
3,20
1,40
1,00
(8 pachete)
(14 pachete)
3,60
1,40
1,00
(9 pachete)
(14 pachete)
3,60
1,30
2,00
(9 pachete
(13 pachete)

Lapte praf
1,00
(2 pungi)
1,00
(2 pungi)
1,00
(2 pungi)
1,50
(3 pungi)
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Colectarea selectivă

Containerele selective sunt
pline şi nu pot fi ridicate din
lipsă de oameni! Primăria face
demersuri pe lângă operatorul
de salubrizare SC. RETIM SA
pentru ridicarea deşeurilor din
pubelele selective ale primăriei.
În total sunt 26 containere,
amplasate în şapte locaţii de
pe întreg teritoriul comunei.
Datorită disponibilizărilor, la
Primărie nu mai există per
sonal care să poată efectua
operaţiunea de ridicare a
deşeurilor, din acest motiv fi

ind necesară contractarea op
eratorului pentru a ridica şi
aceste pubele.
„Pe această cale, facem un
apel la spiritul civic al fiecărui
cetăţean, de a depune deşeurile
în containerele destinate, con
form inscripţionării care există
pe fiecare dintre acestea şi să
nu arunce gunoi menajer în
ele, altfel Retimul nu le va ridi
ca”, a declarat primarul Venus
Oprea.

ATENŢIONARE
Având în vedere legea nr.61/1991, pentru sancţionarea fap
telor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii
şi liniştii publice, conform:
Art.2- Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre
următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii
încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
pct.19) - lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor
care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri.
• Art.3) - Contravenţiile prevăzute la art.2 se sancţionează după
cum urmează: cu amendă de la 40 la 200 lei.

Campania de curăţenie
de toamnă
În perioada 26 - 31 octombrie, se
va desfăşura acţiunea de colec
tare a deşeurilor din gospodării,
adică: vegetaţie, mobilier, alte
deşeuri din gospodărie. Nu se
colectează: moloz, alte materiale
rezultate din demolări, aparatură
electrocasnică.
Pentru colectarea deşeurilor vor
fi amplasate trei containere, în
următoarele locaţii :
• la capătul strazii a III-a, spre
PUZ Vest
• la intersecţia străzii a III-a cu
strada a IX-a
• în cartierul Chicago, str.XVIII-a
Transportarea deşeurilor în
containere se va face individual,
de către fiecare cetăţean.
Simulare de incendiu
Pompierii au efectuat la
şcoala din Şag, un exerciţiu
de evacuare şi o demonstraţie
legată de prevenirea incendi
ilor. Rezultatele au fost bune,
dar mai sunt şi posibilităţi
de îmbunătăţire a timpilor de
reacţie.

Subvenţiile europene, în plată la APIA
Sumele de bani pe care le vor
primi agricultorii provin atât
de la Uniunea Europeană (prin
Fondul European de Garan
tare Agricolă FEGA), cât şi de
la bugetul de stat. Plăţile vor
fi efectuate până la data de 31
noiembrie 2010.
Suma de bani a crescut faţă de
anul trecut. „Pentru anul 2010
am obţinut de la UE aproape 81
de euro/ha, şi, de asemenea,

de la bugetul naţional 50,46
de euro/ha, ceea ce înseamnă
o sumă totală la hectar de cir
ca 130 de euro. Acest avans
pe care l-am obţinut, şi ni l-a
acordat Uniunea Europeană
şi ca urmare a condiţiilor cli
matice din această vară, ajută
extraordinar de mult agricul
torii, ştiut fiind că ei se găsesc
într-o situaţie de necapital
izare, o lipsă acută de surse fi
nanciare”, a declarat ministrul

Agriculturii
ş
i
Dezvoltării
Rurale,
Valeriu
Tabără.
Anul trecut au fost acordate
subvenţii la hectar de 117
euro – 71 euro/ha de la UE
şi 46 euro/ha de la bugetul
naţional.
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Şagul, curăţat într-o singură zi!

(septembrie)

Brînzoi Ioan-Oliviu cu
Maftei Diana
Erk Adrian-Cristian cu
Rotar Daciana-Claudiu
Casă de piatră!

DECESE

(septembrie)
Munteanu Jenică
Goia Petru-Sabin
Pascu Elisaveta
Dumnezeu să-i ierte!

Poliţia
informează
Pe perioada culesu
lui, proprietarii de
terenuri agricole sunt
avertizaţi să fie cât
mai vigilenţi pentru
a evita furturile de produse
agricole, în special cele de po
rumb. În conformitate cu pre
vederile legii, proprietarii sunt
cei care au obligaţia să asig
ure paza culturilor. Propri
etarii care sesizează nereguli,
trebuie să se adreseze poliţiei,
întrucât ei sunt cei care cu
nosc cel mai bine parcelele de
pe câmp, inclusiv pe cele ve
cine. În general, hoţii de po
rumb se deplasează pe câmp
cu căruţele, în special după
lăsarea serii.

2.000 de saci de gunoi! Atât
s-au strâns pe teritoriul
Şagului de către cei peste 500
de voluntari care au participat
la campania “Let’s Do It Ro
mania!”, care a avut ca scop
curăţarea întregii ţări într-o
singură zi. Cantitatea de gunoi
strânsă a fost un record pentru
tot judeţul nostru.
Desfăşurarea de forţe a fost
impresionantă, cu atât mai
mult cu cât şi timişorenii au ieşit
la curăţenie în jurul oraşului.
Cele mai mari cantităţi au fost
strânse în zona din jurul gropii
de gunoi şi pe malul Timişului,
unde Primăria depune eforturi
permanente de ecologizare. Fi
ind la periferia Timişoarei,
În judeţul Timiş, la campania
„Let’s do it, Romania!” au par
ticipat 64 de primării şi 17 de

operatori de salubritate. Cei
mai mulţi saci de gunoi au fost
adunaţi în jurul Timişoarei şi
la Lugoj, unde au fost şi cei
mai mulţi voluntari. Mai mult,
pe lângă cei 18.400 de saci cu
deşeuri s-au strâns şi 735 de
saci de masă plastică. Potrivit
unui clasament provizoriu, în
care se ţine cont de numărul de
saci adunaţi, la nivel naţional
judeţul Timiş s-a situat pe
locul cinci, după Cluj, Braşov,
Dolj şi Prahova.
“Şagul are ghinionul că este la
marginea oraşului şi mulţi vin
şi aruncă la noi diferite restu
ri, mai ales moloz. Apoi avem
şi groapa de gunoi, de unde se
răspândesc gunoaie în toată
zona. Noi sperăm ca această
curăţenie să se menţină, mai
ales în zonele de picnic”, a de
clarat primarul Venus Oprea.

ANUNŢ

PRIMĂRIA COMUNEI ŞAG, titular al proiectului ” Modernizare străzi în comuna Şag”, anunţă
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare de către APM Timiş de a nu se efectua
evaluarea impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată în cadrul procedurilor de eval
uare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Şag”,
propus a fi amplasat în comuna Şag, străzile XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, jud. Timiş.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM
Timiş, Timişoara, str. L. Rebreanu nr. 18-18A, luni - joi între orele 08.00 – 16.30, vineri între
orele 08.00 – 14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmtm.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiecul deciziei de încadrare în ter
men de 5 zile, respectiv din 19 octombrie 2010, până la data de 24 octombrie 2010.

